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 Краток приказ:  

Во земјата и стаклениците на SBZH, се одгледуваат растенија од скоро сите климатски 

зони. Истите може да се користат не само во центарот; SBZH обезбедува (најчесто во 

саксии) ‘сетови растенија’ како пакети за учење на одредени теми за сите училишта во 

текот на целата година. Еден таков сет е наречен ‘Растенијата и климата’ и се состои од 

24 растенија со различни специфични адаптации на нивното оригинално живеалиште. 

Учениците треба да развијат свесност за биодиверзитет додека работат со различните 

растенија во сетот. Развиваат хипотези за предизвиците за преживување на секое 

растение базирано на морфолошките структури на растенијата. 

Учениците ја истражуаат специфичната морфологија за секое растение со користење на 

различни научни методи и спроведуваат одредени експерименти за истражување на 

физиолошките процеси кај растението. Потоа, ги поврзуваат климатските дијаграми со 

соодветните растенија, со објаснување како специфичната морфологија на секое 

растение соодветствува со климатските услови на климатскиот дијаграм. 

Часовите кои се одржуваат во ботанички градини може да почнат со слики од сетовите 

растенија. Од учениците се бара да ги најдат видовите посадени во земја во ботаничката 

градина, да ги споредат со одгледуваните растенија со формата која личи на тој вид 

прикажана на сликата. Може да користат извори на информации како на пример 

климатски дијаграми, картички за препознавање и план за управување со растенија за 

работа на отворено. 
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 Лекција ‘Климата и растенијата’ во контекст на наставен план 

за средно образование 

 
 

Теми: 
Компетентност базирана на содржина  

 Чување храна во садови отпорни на глодари. 

 

 Видови форми на растенија 

 Индикаторни растенија, видови форми растенија поврзани со климатските 
услови 

 Физиологија на растенија поврзана со климатските услови 

 Вежби за препознавање 

 Осмислување планови за нега на различни видови растенија 

 Распоредување растенија по региони на климатскиот дијаграм 

 Индикаторни растенија 

 Експерименти со физиологија на растенијата:  

• Морфолошки адаптации на растенија и лисја 

• Видови стома 

• Пренос на вода во растенијата (капиларна акција) 

• Испарување 

• Сочност 

• Развивање провидни листови кај Peperomia  

• Фотосинтеза 

 

Компетентност базирана на процеси:  

 Стекнување знаење 

• Набљудување, опишување и споредување различни растенија во 
‘пакетот за учење’ 

• Пренос на знаење 

• Осмислување научни прашања и поставување хипотези 

• Планирање, спроведување и евалуирање експерименти 

• Работа со научни модели 

• Пристап до извори на податоци 

 Комуникација, тимска работа, дискусија, осмислување критериуми 

 Евалуација, критичка рефлексија 

 

Цели на учењето – Учениците треба да:  

 Развијат свесност за биодиверзитет 
 Го расберат влијанието на климатските фактори на морфологијата на 

растенијата 
 Препознаат и знаат за различни растенија 
 Постават морфолошки адаптирани растенија на климатски дијаграм 
 Научат за анатомија и физиологија на растенијата 
 Се охрабрат да преземат одговорност за нивното учење базирано на 

истражување. 
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Принципи на предавање и методологија  

Живеалиште и навики 

Степенот на адаптација на растението често се изразува преку навиките на живиот 

организам. Од искуство може, на пример, да се види дека одредено растение е ‘сочно’ 

и може да се постави во суво живеалиште. Има многу ‘стратегии за адаптација’ кои се 

повторуваат, посебно во екстремни услови. Во пустините доминантни се растенијата 

со намалена надворешна површина (на пр. Округла форма), боцки и трња (одбранбен 

механизам од тревојадци) и повлечена стома (ограничено испарување). Многу такви 

‘адаптации’ се конвергентни т.е. се појавуваат независно на различни локации и кај 

видови кои не се во блиска сродност. 

Сетот за активност ‘Растенијата и климата’ содржи растенија кои се прилагодени на 

нивните локални климатски услови на различни морфолошки начини. Учениците треба 

така да развијат свесност за биодиверзитет и да ги разберат начините на кои 

растенијата се прилагодуваат на нивната средина (абиотски фактори). Други сетови 

растенија за учење произведени во Центарот за школска биологија (SBZH) Хановер, на 

при. Форми од серијата Peperomia го демонстрираат развојот на сочноста, 

намалувањето на надворешната површина, и фази во развој на прозрачни листови кои 

претходно биле тропски форми на широки, влажни листови. Peperomia dolabriformis е 

вклучена во сетот ‘Растенијата и климата’. Достапни се и дополнителни филогенетки 

серии со развој на други адаптации. 

Дополнителен педагошки пристап: климатски зони и дијаграми како индикатори 

за нега на растенијата (управување со растенија)  

Многу од растенијата во сетот се познати домашни растенија и учениците ги 

познаваат. Како да креираме погодни услови за растење на овие растенија од далеку? 

Дали да погледнете во атласот? Може ли да генерираме стратегии за управување со 

негата на растенија од климатските дијаграми? Така, приблешките на наставникот во 

овој сет вклучуваат климатски дијаграми и работни листови за нега на растенија/план 

за управување со растенија. 

Вовед во темата: 

По брејнсторминг за растенија во различни 

климатски зони со цел сумирање на 

претходното знаење, учениците во мали 

групи се делат на работни клупи. Целата 

колекција растенија се распоредува на 

клупата и учениците собираат колку што 

можат различни растенија, по нивен избор, и 

ги земаат на клупата каде што е нивната 

група. Во една група не треба да се 

дуплираат растенијата. Групите ученици 

развиваат свои критериуми за класифицирање на растенијата на нивната клупа, и ги 

поткрепуваат причините за таквиот избор. Честопати, учениците ќе ги поделат 

растенијата според големина, боја или форма на листот. Вообичаено, и без 

поттикнување, сортирањето води до хиерархија според потребата за вода.  
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Во следната фаза, учениците треба да ги категоризираат различните растенија според 

абиотските фактори (претставени со ознаки – на пр. Влага, топло, сончево, ладно, 

итн.), така што во следната фаза ќе биде полесно да се идентификуваат нивните 

живеалишта. 

Следната категоризација по климатски зони (влажна тропска, сува тропска, суб-

тропска, умерена зона, бореални региони) ќе биде полесно да се редуцира. Бидејќи 

секоја зона, со исклучок на влажната тропска, е претставена два пати, потребни се 

индикации кои ќе укажат дали растението е од северната или јужната хемисфера. 

ЗАПОМНЕТЕ Ова не може да се забележи само со гледање на растенијата и веројатно 

учениците нема да го знаат одговорот. Совет: Може да ги поставите растенијата на 

климатскиот дијаграм и да побарате од учениците да ги најдат локациите во атласот. 

Со помош на тематски мапи (физички, климатски зони, годишно количество врнежи, 

ветрови, интер-тропски промени, распределба на земјиштето, природна вегетација, 

итн.), може да се воспостави релативно детална слика за условите на локациите на 

растенијата. 

Активности на учениците 

Контекст: Основно прашање: Која е карактеристичната морфологија за секое 

растение? Зошто растението развило таков изглед? Како може да се истражат 

растенијата? 

Задачи на учениците 

Тема/Прашање Време Претходно 
знаење 

Активност: Што се случува и како 
се постигнува  

Вовед 

Знаење за 

типични 

растенија кои 

живеат во 

одредени 

климатски зони. 

10 мин. Климатски зони Брејнсторминг за типични растенија 

кои живеат во одредени климатски 

зони. 

Разликување 

колку што е 

можно повеќе 

различни 

растенија 

15 мин Претходно 

знаење за 

структурата на 

растенијата 

Учениците работат во групи од 

четири до шест члена. 

Активноста се одвива во училница 

или ботаничка градина.  

Има клупа со 5 сетови растенија. 

Прва задача за секоја група е да 

најде различни растенија и да ги 

земе на својата клупа.   
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Групирање на 

растенијата 

според 

критериуми 

осмислени од 

самата група 

15 мин. Структура на 

растенијата, 

климатски зони 

Од учениците се бара да најдат 

критериуми за да ги групираат 

растенијата и да ги претстават 

резултатите на останатиот дел од 

класот (оправдување на нивните 

одлуки!) 

Групирање на 

растенијата 

според нивните 

абиотски потреби 

15 мин. Структура на 

растенијата, 

климатски зони 

Од учениците се бара да и групираат 

растенијата според нивните 

абиотски потреби со употребување 

на пиктограми (температура, сонце, 

сенка, влага, дожд). 

 

План за 

нега/управување 

со растенијата 

90 мин. Структура на 

растенијата, 

абиотски 

фактори, 

климатски зони 

Од учениците се бара да креираат 

план за нега за потребите на 

растенијата/ 

Групите развиваат критериуми за 

план за нега на растенијата. 

Пребарување на интернет за 

климатски податоци за оригиналното 

живеалиште на растенијата како 

основа на планот за нега 

Учениците креираат свои работни 

листови или користат од оние на 

SBZH. 

Истражување на 

морфологијата и 

физиологијата на 

растенијата 

90 мин. 

или 

долгоро

чни 

истражу

вања, 

макс. 6 

месеци 

Структура на 

растенијата 

Од учениците се бара да одберат 

три различни растенија и да 

постават хипотези за нивните 

очигледни адаптации на одредена 

клима. 

Која е предноста за преживување во 

одредени климатски услови, и што 

има растението развиено?  

Како може да се истражи 

хипотезата? (Учениците може да 

бираат од обезбедените материјали 

за експерименти). 

Поврзување на 

растенијата со 

оригиналното 

живеалиште 

45 мин.  Учениците го поврзуваат 

климатскиот дијаграм со растението. 

Го бараат регионот на светската 

мапа и го поставуваат растението на 

мапата. 
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Извори на информации 

 

Извор 1: ‘Растенијата и климата’ – сет растенија 

 

Критериуми за избор на одреден растенија 

за сетот растенија 

 Сетот вклучува растенија од сите 

важни климатски зони 

 

 Сетот треба да вклучува 

едногодишни, повеќегодишни 

растенија, дрва 

 

 Секое растение мора да покаже 

добри морфолошки и анатомски 

стратегии за прилагодување на 

климата 

 

 Многу растенија треба да се 

stenoecious (ограничени на тесен 

избор на живеалишта и услови во 

животната средина) и да се осетливи 

на климатски промени 

 

 Растенијата треба лесно да се 

одгледуваат во детска соба. 

 

 Сетот треба да вклучува чести 

растенија на пр. познати домашни 

растенија како и непознати со 

невообичаени форми  
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Листа на видови:  

Ботанички назив Назив на 

македонски 

Оригинално живеалиште Видови во 

родот 

Asplenium nidus Папрат (Птичје 

гнездо) 

 

Источна Африка, 

Хималаите, тропска 

Азија, Австралија и 

Полинезија во тропските 

дождовни шуми со 

кратки суви сезони, под 

2000м, на стари трупци 

и гранки или камења во 

густи шуми или под 

огромни сводови  

361 

Buphthalmum 

salicifolius  

Жолта маргаритка  Франција, северна 

Италија до Балкан, 

источно централна и 

централна Европа, на 

калциумови, каменести 

и тресести земјишта со 

ниска нутритивна 

содржина, полусуви 

пасишта, суви шуми и 

мочуришта, во Алпите 

до 2000м. 

2 

Calendula officinalis  

  

Невен Веројатно медитеранот, 

натурализиран во 

Шпанија, Италија, 

Велика Британија 

11 

Conophythum 

truncatum  

Живо камче ‘Рт преку Намакуаленд 

до западниот дел на 

Јужна Африка, на 

карпести и пропустливи 

подлоги, најчесто во 

зимски дождливи 

предели (<300 мм) 

95 

Dryas octopetala  Сребреник Бореална 

циркумполарна, на 

појужни географски 

ширини на соодветни 

надморски височини во 

планините  

6 
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Echeveria setosa  Ешеверија Јужно Мексико (Оаксака, 

Пуебла, Сан Луис 

Атолотитлан, Черо де ла 

Херба) 

167 

Echinopsis thelegona   Аргентина (Јуџуи, 

Салта, Тукуман), суви 

падини, 500-1000м 

130 

Euphorbia milii  

  

Крстов цвет  Централен, источен и 

јужен Мадагаскар, во 

грмушести и шумски 

живеалишта, на камења 

(најчесто гранитни)  

2031 

Ficus benjamina. Фикус бенџамин Хималаи, Индија, 

Мјанмар, Ј. Кина, 

Малезиски Архипелаг, 

С. Австралија; расте 

како полуепифит, во 

дождливи и монсунски 

шуми  

830 

Grimmia pulvinata  

        

Сива обложена 

Гримија 

 

Распространет низ 

светот на сончев сув 

камен и бетон, никогаш 

во земја, на надморска 

височина од 0-1000м  

86 

Kleinia ficoides  

             

 Северен ‘рт: 

Намакуаленд (Заливот 

Александар) 

54 

Lavandula officinalis  

           

Лаванда СЗ медитеранска 

област, Шпанија до 

Балкан, во каменести 

живеалишта и гариги 

45 

Lecanora sp. Лишај на ѕидна 

подлога 

Ширум светот на 

силикат и варовник, на 

изложен агрегатен 

бетон, цигла, асфалт; 

ретко во шуми 

приб. 300 

Mammillaria 

microhelia  

 Мексико, федерална 

држава Кверетаро 

(североисточно од 

Мексико Сити), Черо 

Заморано, Св. Мариа од 

176 
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Мексико, Колон до Сан 

Пабло Токиман; 

каменести падини, 1200-

2600м 
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Maranta leuconeura  

  

Маранта Западен, централен и 

југоисточен Бразил; во 

топли влажни шуми 

41 

Marchantia aquatica   Маркантија Ширум светот во свежи 

влажни места 

6 

Nerium oleander  Олеандер Медитеранот, Ј. 

Португалија, 

натурализиран во 

Кримеа и Кавказот; во 

летен период-суви реки 

и планини 

1 

Peperomia 

dolabriformis  

Пеперомија Северно Перу (Каја-

марка), на песокливи 

места во Рио 

Хуанкабама од 600-

1200м како мали 

грмушки 

845 

Spathiphyllum 

floribundum  

 

Спатифилум Колумбија до 

Северозападна 

Венецуела, Северно 

Перу, влажни топли 

шуми 

50 

Streptocarpus 

saxorum  

Стрептококарп Танзанија и Кенија, на 

карпи и гребени 

18 

Tillandsia usneoides  

  

Шпански мов Од Вирџинија до Чиле, 

Западна Индја, од 0-

3300м; на дрва, 

столбови од далековод, 

карпи, кактуси, во суви 

живеалишта со 

повремено висока 

атмосферска влажност  

671 

Tradescantia 

sillamontana  

 

Традесантија Североисточно Мексико, 

Федерална држава 

Нуево Леон на 

границата со Тексас 

75 

Viola cornuta  Темјанушка Пиринеи, Кантабриски 

планини 

265 

Vrisea psittacina  

        

 Бразил (Бахиа, 

Еспирито Санто, Рио де 

Жанеиро), Парагвај; 

340 
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 епифитски во влажни 

шуми 
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Извор 2: Ознаки за абиотски фактори 

 

 Жешко 

 Топло 

 Сончево 

 Влажно 

 Суво 

 Мокро 

 Ладно 

 Сенка 

 

ЗАПОМНЕТЕ: Растенијата се делат согласно нивните климатски потреби 

 

Извор 3: Симболи за абиотски фактори 

 

 

Растенијата се поврзуваат со пиктограми 

и симболи со нивните абиотски потреби 
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Симболи за светло 

☼ ☼ 

☼ ☼ 

☼☼ ☼☼ 

☼☼ ☼☼ 

☼☼☼ ☼☼☼ 

☼☼☼ ☼☼☼ 

☼☼☼☼ ☼☼☼☼ 

☼☼☼☼ ☼☼☼☼ 
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Симболи за температура 

-15…0°C -15…0°C 

-15…0°C -15…0°C 

0…+15°C 0…+15°C 

0…+15°C 0…+15°C 

+15…+30°C +15…+30°C 

+15…+30°C +15…+30°C 

+30…+45°C +30…+45°C 

+30…+45°C +30…+45°C 
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Симболи за вода 
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Симболи за влага 

 0…25%  0…25% 

 0…25%  0…25% 

 25…50%  25…50% 

 25…50%  25…50% 

 50…75%  50…75% 

 50…75%  50…75% 

→ 75…100% → 75…100% 

→ 75…100% → 75…100% 
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☺ ☺ 

☺ ☺ 

☺☺ ☺☺ 

☺☺ ☺☺ 

☺☺☺ ☺☺☺ 

☺☺☺ ☺☺☺ 

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симболи за прехрана 



 

 

 

 

Извор 4: Светска климатска мапа  

 



 

 

Resource 5: Plants - from ‘habit’ to a ‘care plan’ 

Portrait:  Habit: 

Македонски назив:  
_____________________________ 

Ботанички назив:__________________________ 

Потекло: _______________________ 

 

 Цртеж: 

 

Растението расте… 

□ …на земја во пустини 

□ …на земја во шуми 

□ …врз други растенија (епифитски) 

□ …како грмушка или дрво 

  

Клима во оригиналниот реон на растението: Регион: _______Земја:______Континент:_____ 

Географски координати (надморска височина/ширина): __° __  , __° ___Климатска зона/-
тип_______ 

Климатски табеларен приказ                                               Климатски дијаграм 

 P. mm T °C   

јануари    

февруари    

март    

април    

мај    

јуни    

јули    

Август    

септември    

Октомври    

Ноември    

декември    

Извор 5: Растенија – од ‘живеалиште’ до ‘план за нега’ 

Портрет:       Навика: 
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Потреби на растенијата / абиотски фактори 

Обидете се да ги примените климатските и земјишните услови од оригиналното 

живеалиште на планот за нега за растенија во затворен простор 

 

Оригинално живеалиште 

 

Потреби како саксиско растение:  

□ во затворен простор, □ на отворено 

Светло:  

Лето: ____________________________ 

Зима: _____________________________ 

Светло:  

Лето: ____________________________ 

Зима: _____________________________ 

Температура 

Лето: ____________________________ 

Зима: _____________________________ 

Температура 

Лето: ____________________________ 

Зима: _____________________________ 

Атмосферски врнежи/влажност 

Лето: ____________/ _______________ 

Зима: ______________ / ______________ 

Наводнување/влажност 

Лето: ____________ / ______________ 

Зима: ______________ / ______________ 

Земјиште: 

_____________________________ 

Саксиска земја: 

___________________________ 

Влажност на земјата: 

___________________ 

Хранливи содржини Хранливи содржини/наѓубрување : 
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Инструкции за нега 

Светло (Лето) ☼помалку ☼☼  ☼☼☼ многу 

☼☼☼☼ 

Светло (Зима) ☼помалку ☼☼  ☼☼☼ многу 

☼☼☼☼ 

     

температура (лето) °C -

10 

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

температура (зима) °C -

10 

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

             

Наводнување (лето)  ниско   високо  

Наводнување (зима)  ниско   високо  

     

Влажност (лето)  ниско   високо → 

Влажност (зима)  ниско   високо → 

     

Наѓубрување (лето) ☺ многу 

малку 

☺☺ ☺☺☺ Многу 

 ☺☺☺☺ 

Наѓубрување (зима) ☺ многу 

малку 

☺☺ ☺☺☺ многу 

☺☺☺☺ 

 

Примери за инструкции за нега: 

Пример за заедничка 

флора 

Л ☼☼☼☼ 15   ☺ 

З ☼☼☼ 0   ☺ 
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Извор 6: Растенијата и абиотските фактори 

 Светло Вода Влага pH Друго 

Asplenium nidus  

Птичје гнездо, папрат 

     

Buphthalmum  salicifolium  

Жолта маргаритка 

     

Calendula officinalis  

Невен (растение или семе) 

     

Conophytum truncatum  

Живо камче 

 

 

    

Dryas octopetala  

Сребреник 

 

 

    

Echeveria setosa  

Ешеверија 

     

Echinopsis thelegona       

Euphorbia millii  

Крстов цвет 

     

Ficus benjamina  

Фикус бенџамин 
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Светло Вода Влага pH Друго 

Grimmia pulvinata  

Сива обложена Гримија 

     

Kleinia ficoides  

 

     

Lavandula angustifolius    

Лаванда 

 

 

    

Lecanora sp. 

Лишај на ѕидна подлога 

 

 

    

Mammillaria microhelia  

              

     

Maranta leuconeura  

Маранта 

 

 

    

Marchantia sp.  

Маркантија 

 

 

    

Nerium oleander  

Олеандер 

 

 

    

Peperomia dolabriformis  

Пеперомија 
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Светло Вода Влага pH Друго 

Spathiphyllum floribundum  

Спатифилум 

 

 

    

Streptocarpus saxorum 

Стрептококарпус 

 

 

    

Tillandsia usneoides  

Шпански мов 

 

 

    

Tradescantia sillamontana 

    

Традесантија 

     

Viola cornuta  

Темјанушка 

     

Vrisea psittacina  
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Извор 7: Картички за препознавање без слики на растенијата 

 

 Лисја во вид на инка 

 Тесни базични листови, широки во 

средината 

 Рецките на лисјата се темно кафени 

 Дното на лисјата е делумно пориено 

со прашливи линии (спорангија) 

 

Птичје гнездо, папрат 

(Asplenium nidus) 

 

 

 Збрчкани фиданки (или пресечени) 

во зима  

 Старото растение останува во 

основата 

 Цвет со меки лисја 

 Новите лисја се влакнести 

 

 

Жолта маргаритка 

(Buphtalmum salicifolium) 

 

 ●Единствено постои како семе 

во зима 

 

 

 

Невен 

(Calendula officinalis) 

 

 

 Мало растение 

 Сиво-зелено по боја со провидни 

делови на врвот 

 Вообичаено се гледаат само два 

листа на една фиданка 

 Лисјата се многу дебели и месасти 

 

Живо камче 

(Conophytum truncatum) 

 

 

 Мало растение 

 Сиво-зелено по боја со провидни 

делови на врвот 

 Вообичаено се гледаат само два 

листа на една фиданка 

 Лисјата се многу дебели и 

месасти 

 Сребреник 

(Dryas octopetala) 

 

 Мало растение 

 Сиво-зелено по боја со провидни 

делови на врвот 

 Вообичаено се гледаат само два 

листа на една фиданка 

 Лисјата се многу дебели и месасти 

Ешеверија  

(Echeveria setosa) 
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 Младо растение, расте исправено 

нагоре 

 Фиданките (стеблата) имаат 

рецки 

 Растенијата имаат 

модифицирани лисја (‘рбети) кои 

растат од бела кружна основа 

(ареола)  

(Echinopsis thelegona) 

 

 

 Фиданката е исправена и 

разгранета 

 По боја е светло сива 

 Има трња 

 Зелени лисја во вид на шпатула  

 

 

Крстов цвет 

(Euphorbia milii) 

 

 

 Исправено растение, разгрането 

(по зрелост е дрво) 

 Млади фиданки со сиво-кафена 

кора; подоцна светло сива 

 Лисја со благо восочна 

површина, и истакнати врвови 

  

Фикус бенџамин 

(Ficus benjamina) 

 

 

 Растението е мало и расте во форма 

на перниче 

 По боја лици сиво-зелено 

 Многу неразгранети фиданки 

 Мали лисја, блиску до стеблото 

 Растението има зелени капсули 

(видливи со лупа) 

Сива обложена Гримија 

(Grimmia pulvinata) 

 

 

 Млади растенија кои растат 

право нагоре 

 Месести лисја, заоблени 

 По нијанса плави, на допир 

восочни со белузлава прашеста 

покривка 

 

(Kleinia ficoides) 

 

 Право полу-грмушесто растение 

 Мали и тесни лисја, покриени со 

светло сиви влакна 

 Растение со јак мирис  

 

Лаванда 

(Lavandula angustifolia) 
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 Расте рамно, во вид на краста 

 На работ на делот каде расте 

често пати е во форма на ушна 

ресичка и поделено 

 Лишајот има подигнувања во 

форма на штит (апотекиа), 

видлови со лупа  

 

Лишај на ѕидна подлога 

(Lecanora sp.) 

 

 

 

 Дебели зелени фиданки 

 Разгрането само од основата 

 Покриено со светли, носечки линии 

во форма на ѕвезда кои растата од 

основата  

 

 

(Mammillaria microhelia) 

 

 

 Фиданките растат рамно 

 Тенки лисја; прошарани од 

горната страна 

 На долната страна лисјата се 

делумно црвени 

 Млади лисја и делумно виткани 

 

 

Маранта 

(Maranta leuconeura) 

 

 

 

 Растението расте со рамни 

разгранети структури блиску до 

земјата 

 По боја е темно зелено; доста 

деликатно 

 Структурата на горниот дел е во 

вид на мал ‘чадор’ или ‘мала 

шољичка за кафе’  

 

Маркантија 

(Marchantia aquatica) 

 

 

 Исправени фиданки, кои 

стануваат како дрво 

 Три лисја на секое стебленце 

 Тесно овални лисја, со врвче 

 

 Кога се млади фиданките се 

зелени, а подоцна стануваат како 

дрво 

 Лисјата се во форма на секира и 

месасти 
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 Лисјата се секогаш зелени, на 

допир како кожни 

 

Олеандер 

(Nerium oleander) 

 

 На допир лисјата се како восочни 

 Долната страна на лисјата е 

провидна и личи како темно зелена 

 

Пеперомија 

(Peperomia dolabriformis) 

 

 

 Растение без видливо стебло 

 Лисјата се јасно поделени на 

ламина и петиола (лист и дршка) 

 Листот е голем колку шака; 

дршката е долга 

 Бојата на лисјата е темно зелена 

 

Спатифилум 

(Spathiphyllum floribundum) 

 

 

 Тревни лисја; меки на допир 

 Лисјата се поделени на ламина и 

петиола 

 Лисјата имаат мали испакнатини 

(видливи со лупа) 

 Лисјата и дршките се со тенки 

влакна 

 Три лисја на една дршка  

 

Стрептококарп 

(Streptocarpus saxorum) 
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 Висечко растение (тажно / виси 

надолу) 

 Тешко се разликува фиданка од 

лист 

 Густо растение со сиви нијанси 

(видливо со лупа) 

 Нема корења 

 

Шпански мов 

(Tillandsia usneoides) 

 

 

 Тревасто растение, високо 

исправено или лазечко по земја 

(расте на земја) 

 Фиданки со висок степен на вода 

 Листовите се неподвижни (без 

дршка) 

 Лисјата имаат меки бели влакненца 

 

 

Традесантија 

(Tradescantia sillamontana) 

 

 

 Мало растение; разгрането од 

основата 

 Тревно растение, со висока 

содржина на вода 

 Лисјата се поделени на дршка и 

лист 

 Лисјата се заоблени со 

измазнети рабови (брановидни 

краеви) 

Темјанушка 

(Viola cornuta) 

 

 Лисја во вид на мач, широки во 

основата 

 Растат во круг 

 Лисјата формираат инка која 

задржува вода  

 

 

 

(Vrisea psittacina) 
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Картички за препознавање со слики од растенија 

 

 

 Лисја во вид на инка 

 Тесни базични листови, 

широки во средината 

 Рецките на лисјата се темно 

кафени 

 Дното на лисјата е делумно 

пориено со прашливи линии 

(спорангија) 

 

Птичје гнездо 

(Asplenium nidus) 

 

 

 

 Збрчкани фиданки (или 

пресечени) во зима  

 Старото растение останува во 

основата 

 Цвет со меки лисја 

 Новите лисја се влакнести 

 

Жолта маргаритка 

(Buphtalmum salicifolium) 
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 Единствено постои како семе 

во зима 

 

Невен 

(Calendula officinalis) 

 

 

 

 Мало растение 

 Сиво-зелено по боја со 

провидни делови на врвот 

 Вообичаено се гледаат само 

два листа на една фиданка 

 Лисјата се многу дебели и 

месасти 

 

 

Живо камче 

(Conophytum truncatum) 
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 Мало растение 

 Сиво-зелено по боја со 

провидни делови на врвот 

 Вообичаено се гледаат само 

два листа на една фиданка 

 Лисјата се многу дебели и 

месасти 

 

Сребреник 

(Dryas octopetala) 

 

 

 

 Растението расте во 

компресирана кружна форма 

 Лисјата се во вид на шпатула 

(форма на лажица) и месасти 

 Лисјата се покриени со кратки 

бели влакненца 

 

Ешеверија  

(Echeveria setosa) 
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 Младо растение, расте 

исправено нагоре 

 Фиданките (стеблата) имаат 

рецки 

 Растенијата имаат 

модифицирани лисја (‘рбети) 

кои растат од бела кружна 

основа (ареола)   

 

 

(Echinopsis thelegona) 

 

 

 

 Фиданката е исправена и 

разгранета 

 По боја е светло сива 

 Има трња 

 Зелени лисја во вид на 

шпатула  

 

 

Крстов цвет 

(Euphorbia milii) 
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 Исправено растение, 

разгрането (по зрелост е дрво) 

 Млади фиданки со сиво-

кафена кора; подоцна светло 

сива 

 Лисја со благо восочна 

површина 

 Лисја со истакнати врвови 

  

Фикус бенџамин 

(Ficus benjamina) 

 

 

 Растението е мало и расте во 

форма на перниче 

 По боја лици сиво-зелено 

 Многу неразгранети фиданки 

 Мали лисја, блиску до 

стеблото 

 Растението има зелени 

капсули (видливи со лупа) 

 

Сива обложена Гримија 

(Grimmia pulvinata) 
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 Млади растенија кои растат 

право нагоре 

 Месести лисја, заоблени 

 По нијанса плави, на допир 

восочни со белузлава 

прашеста покривка 

 

 

(Kleinia ficoides) 

 

 

 

 Право полу-грмушесто 

растение 

 Мали и тесни лисја, покриени 

со светло сиви влакна 

 Растение со јак мирис  

 

Лаванда 

(Lavandula angustifolia) 
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 Расте рамно, во вид на краста 

 На работ на делот каде расте 

често пати е во форма на 

ушна ресичка и поделено 

 Лишајот има подигнувања во 

форма на штит (апотекиа), 

(видливи со лупа) 

 

Лишај на ѕидна подлога 

(Lecanora spec.) 

 

 

 

 

 Дебели зелени фиданки 

 Разгрането само од основата 

 Покриено со светли, носечки 

линии во форма на ѕвезда кои 

растата од основата 

 

 

(Mammillaria microhelia) 

 
 

 

 Фиданките растат рамно 

 Тенки лисја; прошарани од 

горната страна 

 На долната страна лисјата се 

делумно црвени 

 Млади лисја и делумно 

виткани 

 

Маранта 

(Maranta leuconeura) 
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 Растението расте со рамни 

разгранети структури блиску 

до земјата 

 По боја е темно зелено; доста 

деликатно 

 Структурата на горниот дел е 

во вид на мал ‘чадор’ или 

‘мала шољичка за кафе’ 

 

Маркантија 

(Marchantia aquatica) 

 

 

 

 Исправени фиданки, кои 

стануваат како дрво 

 Три лисја на секое стебленце 

 Тесно овални лисја, со врвче 

 Лисјата се секогаш зелени, на 

допир како кожни 

 

Олеандер 

(Nerium oleander) 
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 Кога се млади фиданките се 

зелени, а подоцна стануваат 

како дрво 

 Лисјата се во форма на секира 

и месасти 

 На допир лисјата се како 

восочни 

 Долната страна на лисјата е 

провидна и личи како темно 

зелена 

 

Пеперомија 

(Peperomia dolabriformis) 

 

 

 

 Растение без видливо стебло 

 Лисјата се јасно поделени на 

ламина и петиола (лист и 

дршка) 

 Листот е голем колку шака; 

дршката е долга 

 Бојата на лисјата е темно 

зеленa 

 

Спатифилум 

(Spathiphyllum floribundum) 
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 Тревни лисја; меки на допир 

 Лисјата се поделени на 

ламина и петиола 

 Лисјата имаат мали 

испакнатини (видливи со лупа) 

 Лисјата и дршките се со тенки 

влакна 

 Три лисја на една дршка 

 

Стрептококарп 

(Streptocarpus saxorum) 

 

 

 

 Висечко растение (тажно / 

виси надолу) 

 Тешко се разликува фиданка 

од лист 

 Густо растение со сиви 

нијанси (видливо со лупа) 

 Нема корења 

 

Шпански мов 

(Tillandsia usneoides) 
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 Тревасто растение, високо 

исправено или лазечко по 

земја (расте на земја) 

 Фиданки со висок степен на 

вода 

 Листовите се неподвижни (без 

дршка) 

 Лисјата имаат меки бели 

влакненца 

 

Традесантија 

(Tradescantia sillamontana) 

 

 

 

 Мало растение; разгрането од 

основата 

 Тревно растение, со висока 

содржина на вода 

 Лисјата се поделени на дршка 

и лист 

 Лисјата се заоблени со 

измазнети рабови 

(брановидни краеви) 

 

Темјанушка 

(Viola cornuta) 
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 Лисја во вид на мач, широки 

во основата 

 Растат во круг 

 Лисјата формираат инка која 

задржува вода 

 

 

(Vrisea psittacina) 
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Извор 8: Климатски дијаграми со слики на растенијата 

 

Птичје гнездо 

Asplenium nidus L 

 

 

 

 1°32'N, 124°55'E, 80 m 

 

 

Жолта маргаритка 

Buphthalmum salicifolium L. 

 

 

 

 48°23'N, 9°29'E, 750 m 
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Невен 

Calendula officinalis L. 

 

 

 

 44°32'N, 11°18'E, 49 m 

 

 

Живо камче 

Conophytum truncatum (Thunb.) N.E.Br. 

 

 

 

 31°28'S,19°46'E,1000 m 
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Сребреник 

Dryas octopetala L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 68°27'N, 22°30' E , 327 m 

 

 

Ешеверија 

Echeveria setosa Rose et Purpus 

 

 

 

 

 

 

 19°24'N, 99°12'W, 2308 m 
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Echinopsis thelegona  

(Интернет) Фридрих и Г. Д. Роули 

 

 

 

 

 28°36'S, 65°46'W, 454 m 

 

 

Крстов цвет 

Euphorbia millii Des Moul 

 

 

 

 

 23°23'S, 43°44'E, 8 m 
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Фикус бенџамин 

Ficus benjamina L.. 

 

 

 

 12°58'N, 77°35'E, 921 m 

 

 

 

 

 

Сива обложена Гримија 

Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. 

 

 

 

 66°27'N, 15°57'W, 10 m 
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Kleinia ficoides  

(L.) Haw. 

 

 

 

 28°34'S, 16°32'E, 21 m 

 

 

 

 

 

 

Лаванда 

Lavandula angustifolius Mill. 

 

 

 

 43°52'N, 4°24'E, 62 m 
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Лишај на ѕидна подлога 

Lecanora sp.  

 

 

 

 63°45'N, 68°32'W, 34 m 

 

 

Mammillaria microhelia  

Werderm. 

 

 

 

 

 21°01'N, 101°15'W, 1999 m 
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Маранта 

Maranta leuconeura Morren 

 

 

 

 23°30'S, 51°13'W, 566 m 

 

 

Маркантија 

Marchantia aquatica (Nees) Burgeff. 

 

 

 

 51°44'N, 10°36'E, 607 m 
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Олеандер 

Nerium oleander L.  

 

 

 

 

 

 35°29'N, 24°07'E, 151 m 

 

 

Пеперомиа 

Peperomia dolabriformis Kunth. 

 

 

 

 6,8° S / 79,8° W, 34 m 
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Спатифилум 

Spathiphyllum floribundum (Linden & 

André) N.E.Br. 

 

 

 

 5°41'N, 76°39 'W, 35 m 

 

 

Стрептококарп 

Streptocarpus saxorum Engl. 

 

 

 

 6°52'S, 39°12'E, 58 m 
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Шпански мов 

Tillandsia usneoides (L.)  

 

 

 

 30°50’ N, 91°13’ W, 90 m 
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Традесантија 

Tradescantia sillamontana Matuda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (два дијаграми) 

 

 

 

 29°32'N, 98°28'W, 242 m 

 

 

 

 28°38'N, 106°05'W,1435 m 
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Темјанушка 

Viola cornuta L. 

 

 

 

 

 43°18'N, 2°03'W, 259 m 

 

  

 

Vrisea psittacina 

 (Hook.) Lindl.  

 

 

 

 22 ° 54 'S, 43°12'W 5 m 

 



 

 

 57 

Климатски дијаграми без слики 

 

. 

Птичје гнездо, папрат 

Asplenium nidus L 

 

 

 1°32'N, 124°55'E, 80 m 

 

 

Жолта маргаритка 

Buphthalmum salicifolium L. 

 

 

 48°23'N, 9°29'E, 750 m 
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Невен 

Calendula officinalis L. 

 

 

 44°32'N, 11°18'E, 49 m 

 

 

Живо камче 

Conophytum truncatum 

(Thunb.) N.E.Br. 

 

 

  31°28'S,19°46'E,1000 m 
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Сребреник 

Dryas octopetala L. 

 

 

 68°27'N, 22°30' E , 327 m 

 

 

Ешеверија 

Echeveria setosa  

Rose et Purpus 

 

 

 19°24'N, 99°12'W, 2308 m 
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Echinopsis thelegona  

(Web) Friedrich & G. D. 

Rowley 

 

 

 28°36'S, 65°46'W, 454 m 

 

 

Крстов цвет 

Euphorbia millii Des Moul 

 

 

 23°23'S, 43°44'E, 8 m 
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Фикус бенџамин 

Ficus benjamina L.. 

 

 

 12°58'N, 77°35'E, 921 m 

 

 

Сива обложена Гримија 

Grimmia pulvinata (Hedw.) 

Sm. 

 

 

 66°27'N, 15°57'W, 10 m 
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Kleinia ficoides (L.) Haw. 

 

 

 28°34'S, 16°32'E, 21 m 

 

 

Лаванда 

Lavandula officinalis L. 

 

 

 43°52'N, 4°24'E, 62 m 
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Лишај на ѕидна подлога 

Lecanora spec.  

 

 

 63°45'N, 68°32'W, 34 m 

 

 

Mammillaria microhelia  

   Werderm. 

 

 

   21°01'N, 101°15'W, 1999 m 
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Маранта 

Maranta leuconeura  

E. Morren 

 

 

   23°30'S, 51°13'W, 566 m 

 

 

Меркантија 

Marchantia aquatica  

 (Nees) Burgeff. 

 

 

 51°44'N, 10°36'E, 607 m 



 

 

 65 

 

Олеандер 

Nerium oleander L.  

 

 

 35°29'N, 24°07'E, 151 m 

 

 

Пеперомија 

Peperomia dolabriformis 

 Kunth. 

 

 

 6,8° S / 79,8° W, 34 m 
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Спатифилум 

Spathiphyllum floribundum       

(Linden & André) N.E.Br. 

 

 

 5°41'N, 76°39 'W, 35 m 

 

 

Стрептококарп 

Streptocarpus saxorum       

Engl. 

 

 

 6°52'S, 39°12'E, 58 m 
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Шпански мов 

Tillandsia usneoides (L.) L. 

 

 

  30°50’ N, 91°13’ W, 90 m 
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Традесантија 

Tradescantia sillamontana  

  Matuda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (два дијаграми) 

 

 

 29°32'N, 98°28'W, 242 m 

 

 

 28°38'N, 106°05'W,1435 m 
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Темјанушка 

Viola cornuta L. 

 

 

  43°18'N, 2°03'W, 259 m 

 

 

Vrisea psittacina 

 (Hook.) Lindl.  

 

 

 

 22 ° 54 'S, 43°12'W 5 m 

 

 

Климатски дијаграми: http://www.klimadiagramme.de 


