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В основата на тази разработка е залегнало виждането, че топонимията 

може да послужи като източник на информация за изграждането на модел на 

народната таксономия на плодовете. Фактът, че в местните имена са запазени 

множество названия на плодни дървета/плодове, голяма част от които са 

забравени от мнозинството езикови носители, дава основание да се смята, че 

топонимията достатъчно добре отразява механизмите за концептуализация на 

биологичното обкръжение и народната биосистематика. Анализиран е 

топонимен материал от Западна България, въз основа на което са 

ексцерпирани народните названия на 5 от най-често срещаните плодове и 

техните разновидности и са предложени таксономични модели. Изводите от 

това изследване са следните: 1) народът с голяма степен на прецизност 

определя отделните групи организми и ги обединява в по-общи класове, като 

в преобладаващата си част растенията се организират в двустепенна 

таксономия; 2) категоризацията на растенията и още повече народната 

растителна номенклатура разкриват способността на фолклорния човек да 

възприема, анализира и структурира натрупаните познания за заобикалящия 

го растителен свят и да внедри преработената информация в названия. 

This article investigates Bulgarian folk plant names in an ethnolinguistic 

perspective. A hypothesis that toponymy, being a source of linguistic information, 

can help developing a model of fruit taxonomy has been stated. Since place names 

preserve many phytonyms, most of which archaic, they supposedly represent 

mechanism of conceptualization of natural environment and folk biosystematics in 

a reliable way. In order to prove this toponymic material has been analyzed and the 

names of 5 widely distributed fruit varieties (apple, plum, pear, cherry and sour 

cherry) and their subclasses have been excerpted and a correspondent folk 

taxonomy model for each fruit variety has been proposed. The main inferences from 

this investigation can be summarized to the following two statements: 1) people 

precisely organize different fruit types and classify them accordingly in two-level 

taxonomies; 2) fruit categorization and folk plant nomenclature reveal human 

perception of surrounding physical world and people’s ability to analyze and 

structure obtained information and to input gathered experience in different place 

names. 
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Обект на настоящото изследване е българската топонимия с 

оглед на названията на няколко плодоносни дървета, както и 

наименованията на техните разноводности. Разглежданите тук 

дървета са предпочетени, тъй като плодовете им са дълбоко 

навлезли в българския бит и народната ни култура. От една страна, 

те заемат съществено място в ежедневието, като служат за прехрана. 

От друга страна, са важен елемент от духовната култура, бидейки 

често срещани символи във фолклора и в различни обредни 

практики. Обект на изследване в настоящата работа ще бъдат 

названията на 5 вида овощни дървета и техните плодове: круша, 

ябълка, слива, вишна и череша, както и имената на техни 

разновидности: петровка, джанка, киселица и пр. Те са сред най-

типичните за територията на нашата страна плодни дървета и се 

срещат навсякъде. Техните названия се откриват в множество и най-

разнообразни местни имена, които, от своя страна, са съхранили 

голямото диалектно богатство в областта на народната растителна 

терминология. 

  Проучването на връзката между топонимията и растителния 

свят е важно, тъй като дава възможност да бъдат направени редица 

заключения относно „ненаучното схващане на хората за 

заобикалящи ги свят“ (Бърлин 1974: 214) и респективно за 

принципите, по които се класифицират растенията във фолклорното 

съзнание. То би спомогнало още да се изясни до каква степен и по 

какъв начин местните названия отразяват природните дадености; да 

се констатират определени промени в ладшафта;  да се направят 

изводи за стопанското развитие на даден регион; както и за 

географската дистрибуция на фитонимите. 

Българската топонимия изобилства от названия, в чиято 

основа лежат наименования на растения, т.е. тя представлява своего 

рода корпус с информация. Нещо повече, в днешно време тъкмо 

местните имена са едно от средствата, чрез които познанията за 

заобикалящия ни растителен и животински свят, натрупани от 

нашия народ през вековете, могат да бъдат съхранени за бъдещето. 



Народните названия на растенията сами по себе си са твърде 

интересен обект на изследване от страна на различни научни 

дисциплини: ботаника, антропология, лингвистика. Тяхното 

събиране, проучване и описание започва още в първите десетилетия 

на миналия век (Козарев 1925, Ахтаров 1939, Китанов 1943) и с 

развитието на ботаниката в България днес вече разполагаме с 

множество речници, справочници и други видове класификатори на 

растенията, които ни дават информация и за народните 

наименования. Още първите изследователи на българската флора, 

макар да не са езиковеди, осъзнават значението на тези названия за 

българската лингвистика и за културата ни като цяло и подчертават, 

че събирането и изучаването на народните названия на растенията е 

принос към словесното ни богатство (Козарев 1925: 5). Нещо 

повече, авторите на „Материали за български ботанически речник“ 

през 30-те години на 20-и век разграничават народните ботанични 

наименования от книжовната ботанична номенклатура и задават 

целите и посоката на развитие на една специфична 

интердисциплина – фитолингвистиката. Нейната задача е да изучава 

тъкмо народните наименования на растенията, като обединява 

лингвистиката и ботаниката. Днес подобна гледна точка и такъв 

интердисциплинарен подход към езиковия материал са напълно 

естествени и дори неизбежни, а промените в нашия живот и 

съпътстващите ги екологични проблеми довеждат до бурното 

развитие на еколингвистиката през последните години. Според 

дефинираните още през 30-те години задачи на фитолингвистиката 

това е научна дисциплина, която се занимава с имената на 

растенията, с тяхната етимология, миграция, заимствания и 

асимилации, а също и с тяхното изчезване при някои народи 

(Ахтаров 1939: 14). От друга страна, връзката между духовната 

култура и растителния свят е обект на една близка дисциплина, 

наречена етноботаника (или според едно по-старо определение 

фитофолклор). Тези научни изследвания обаче са неразривно 

свързани с етнологията и етнолингвистиката. Ето защо 

традиционните народни названия на растенията са обект на интерес 



от страна и на антропологията, и на етноботаниката, и на 

фитолингвистиката.  

1. Народната таксономия като концептуализация на 

природното обкръжение 

Изследванията, посветени на „концептуализацията на 

природното обкръжение на човека“ и „ненаучните класификации на 

природния свят“ (Бърлин 1974), известни като етнобиологични 

класификации или народна биосистематика, имат дълга история и са 

особено актуални за антрополозите през 60-те и 70-те години на ХХ 

век, а и по-късно (Бърлин 1968, 1974, 1992; Кей 1971; Хън 1976, 

1982; Браун 1986). В резултат на множество емпирични изследвания 

и данните, събрани за различни култури, става очевидно наличието 

на редица сходства и структурни закономерности при 

етнобиологичните класификации при отделните народи. Проведени 

са сравнителни изследвания, въз основа на които са разработени 

принципите на  народната таксономия – ненаучна система за 

осмисляне и организация на знанието за заобикалящия ни 

растителен и  животински свят (Бърлин 1974, 1992; Браун 1976, Хън 

1976). Накратко казано, в основата на народната таксономия са 

т.нар. таксони – групи от организми, проявяващи в различна степен 

общи черти. Таксоните, от своя страна, се обединяват в малък брой 

класове (5 или 6), наречени таксономични етнобиологични 

категории. Те изграждат стройна йерархична структура и до голяма 

степен са универсални за всички култури. Таксономичните 

етнобиологични категории може да бъдат определени като: уникален 

първоизточник, форма на живот, род, вид, разновидност
1
. 

Категорията, която се характеризира с най-много таксони, е родът. 

Именно родовите таксони представляват основните единици в 

етнобиологичната класификация, защото маркират най-значимите 

понятийни групи организми, напр. бук, бор, сом, костур. 

Руската и славянската етнолингвистика и в частност 

етноботаника също имат дълга история в проучването на народните 



ботанични наименования (Колосова 2010). Наред с изучаването на 

традиционни проблеми като описание и картографиране на 

названията, етимологични анализи и пр. през последните 

десетилетия концепциите за картината на света и кодовете на 

традиционната култура доминират в славистичните разработки по 

етноботаника
2
. И тъй като етнолингвистиката използва като основа 

за своите съждения и ономастичен материал, топонимията, която 

съдържа огромен брой фитоними, също попада в обсега на нейните 

анализи. Топонимите са средство за обективизация на ономастичния 

(и респективно фитонимния) код в езика, а той, според виждането 

на Сянова, „въплъщава колективния начин на възприемане и 

организация на света, т.е. представлява своеобразен вариант за 

концептуализация на света“ (Сьянова 2010: 81). Това виждане до 

голяма степен кореспондира с изложената по-горе теория на 

американските антрополози, но и самата природа на езиковия 

материал предполага това.  

Българската научна мисъл, в лицето на един от първите 

проучватели на народните фитоними, също прави опит да  

анализира начина, по който фолклорното съзнание организира 

знанието за растителния свят. Изхождайки от позицията на научната 

ботанична класификация, П. Козарев констатира, че „народните 

названия на растенията са повечето видови; родови няма или са 

много рядко, а когато родът има само един вид, то видовото 

название е служело и за обозначаване на рода: дюля, царевица, 

коноп“ (Козарев 1925: 6-7). Той заключава още, че народът не е 

могъл да открие родствените връзки между растенията и да ги 

съедини в обособени групи, като ги нарече с отделни названия. 

2. Народните названия на растенията в българската 

топонимия 

Преди да се опитаме да представим народната таксономия на 

плодовете въз основа на топонимния материал, е нужно да бъдат 

разгледани някои допълнителни въпроси, свързани с названията на 



растенията в българската топонимия. Голяма част от фитонимите, 

запазени в местните имена, днес вече са забравени и са изместени от 

нови научни термини, т.е. ненаучната номенклатура отстъпва място 

на научната. От друга страна, промените в цялостния начин на 

живот и развитието на науката и технологиите довежда и до 

изчезване на немалка част от самите растителни видове. Оказва се, 

че голяма част от народните названия на растенията са запазени 

единствено в местни имена, напр. беграм, рашка, сланопаджа. Ето 

защо топонимията би могла да даде представа за едно по-старо 

състояние на нещата, когато хората все още са живели в по-голяма 

близост до природата и познаването на заобикалящите ги растения и 

животни е било жизнено необходимо за тях, а боравенето с техните 

названия – ежедневие.  

Теренните проучвания, отделните диалектоложки изследвания, 

а не на последно място и данните от краеведите дават възможност 

да се разяснят някои проблеми, свързани със семантиката на 

фитонимите. На първо място, да се дефинира точното значение на 

всеки от засвидетелстваните в топонимията фитоними в конкретния 

говор. Дали името се отнася единствено до растението или с него се 

назовават и неговите плодове, е един от проблемите, които изникват 

пред изследователя, напр. круша – 1) крушово дърво; 2) плод круша, 

но крушÈ, крушлÈ означава единствено ’крушово дърво’. На второ 

място става ясно, че синонимията и омонимията са широко 

разпространени при народните названия на растенията. Често пъти 

едно и също наименование се среща в топоними от различни 

области, но има различно значение или обратното – различни 

названия се отнасят до един и същи растителен вид.  

По отношение на подложените тук на анализ названия на 5 

плодни дървета (ябълка, круша, череша, вишна и слива) е налице 

огромно разнообразие от наименования в изследваните топоними
3
. 

Те се срещат в различни видове топоними, като с категоричност 

може да се каже, че преобладават местните имена. 



Селищни имена: Крушово (ДСДМ), Черешово (ДСДМ), Черешовица 

(Мх), мах. Крушовица (Дп), мах. Крушовци/Крушовска маала (Дп), 

мах. Черешово (Рз), Крушовица (Вр) – изчезнало село в кр. 18 в., 

Киселица (Кн), Цървена ябука (Кн), Черешница (СВр), Сливница 

(Сл, СВр), Сливата (Лм), Крушево/Крушово (ГД), Армутлук махала 

(ГД); Долна Крушица (Пт); 

Водни имена: Сливов дол (ДСДМ), Дивото круше (Рд), Круша (Рд), 

Черешата (Рд), Черешето (Рд), Кисалица (Бр), Сливашки дол (Бр), 

Круши дол/Крушов дол (Дп), Черешов дол (Дп), Черешко дере (Дп), 

Сливница (См); 

Местни имена:  Крушек (ДСДМ), Крушка (ДСДМ), Крушките 

(ДСДМ), Ябалката (ДСДМ), Армут чаир (ДСДМ), Сливаците 

(ДСДМ), Долна Рашка (Рд), При рашката (Рд), При крушчетата 

(Рд), Ридо – Крушите (Рд), На крушите (Рд), Водняко (Рд), 

Джанкова чука (Рд), При жêтнявецо (Рд), Мотруната (Рд), 

Першата (Рд), У петровките (Рд), Плюскавицата (Рд), Присадо 

(Рд), Ранозрелка (Рд), Сивлячето (Рд), Синявецо (Рд), Под Скоруша 

(Рд), Сланопаджа (Рд), Шиляко (Рд), Черешов рът (Бр), Кисаличако 

(Мх), Крушие (Мх), Пепеливките (Мх), Руповица (Мх), Сливячки дол 

(Мх), Ябуката = Преод ябуката (Пр), Армутица/Армутлуко (Дп), 

Дивячица (Дп), Скорозрелкята (Дп), Темяницата (Дп), Иванкови 

череши (Дп), Черешища (Дп), Черешова падина (Дп), Дивата 

череша (Дп), Ябукарнико (Дп), Ябучките (Дп), Матрунка (Рз), 

Сливина (Рз), Беграмйето (Кн),  Беграмо (Кн), Белвица (Кн),  

Вишните (Кн), Вишнярник (Кн), Горчивица (Кн), Вишня (Сл), 

Вишн’овъц (Сл), Вишняр магила (Лм), Кучешката джанка (Бт), 

Джанкова полена (Бт), Червеняка (Бт). 

Голямата част от топонимите, съдържащи  фитоними, са 

действително мотивирани от наличието на съответното растение, 

тъй като дървото е схващано като отличителен белег, който 

достатъчно добре характеризира конкретното място. Все пак се 

откриват и немалко вторични оними, които произлизат от друг вид 



собствени имена, напр. ойконимът Крушовци/Крушовска маала, 

мах. (Дп) – по Пр Крушата;  хидронимът Черешка бара, р. (Сф) – 

по МИ Череши, хидронимът Крушашки дол, пот. (Бт) – по МИ 

Крушака (Бт). Наблюденията показват, че тези мотивационни 

вериги са най-типични за създаването на хидронимите.  

3. Народната таксономия на плодовете въз основа на 

българската топонимия 

Наличните към момента данни за огромното разнообразие от 

названия на плодове  в отделните български говори е добра основа 

за сравнение на езиковия материал, ексцерпиран от българската 

топонимия. Засичането на информацията от всички диалектоложки, 

лексикографски, топонимни, краеведски и ботанически източници е 

изключително трудоемка задача, а вероятността от пропуски е 

голяма, тъй като за разновидностите на някои растителни видове се 

срещат до 70 названия в различните говори. До момента единствено 

названията за черница, диня и пъпеш са изследвани и имаме точна 

представа за лексикалното разнообразие и географското 

разпределение на имената, с които се назовават тези растения и 

техните плодове (Холиолчев 1974; БДА 2001). Изключително ценни 

сведения за народните наименования на видовете овощни дървета и 

техните плодове дават изследванията по българска помология 

(науката за овощарството), тъй като от тях може да се направят 

изводи за начина, по който биологичното разнообразие се отразява в 

езика, от една страна, и за принципите на народната таксономия, от 

друга страна. Съпоставката на тези данни с информацията, 

извлечена от местните имена, ще ни покаже до каква степен 

топонимията отразява народната ботанична номенклатура и дали 

може да послужи като основа за представянето на народната 

таксономия на плодовете. 

Народната таксономия на плодовете, изградена въз основа на 

топонимните данни,  може да бъде представена  като йерархична 

структура, онагледена по следния начин на фигура 1.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1 

Фиг. 1 

Както става ясно, фолклорното съзнание разграничава много добре 

отделните видове овощни дървета и те носят съответните названия. 

Налице са голям брой наименования – общи за растенията и техните 

плодове, но не са малко и лексемите, означаващи единствено 

дървото: джанчÈ, крушÈ, крушлÈ, крушчÈ, абланица, ябълче и пр. 

Важно е да се отбележи, че наред със споменатите фитоними има и 

значителен брой имена, означаващи място, където виреят плодове 

(nomina loci). Тези имена на места са образувани директно от 

имената на овощните дървета/плодовете с помощта на суфикси: 

сливак, сливяк, крушак, черешак, вишняк, ябукарник, першище, 

кисаличарник,  киселище и, което е по-важно, те принадлежат към 

същото ниво в таксономията, както и самите фитоними, от които 

произлизат.  

Ябълката (Malus domestica) е едно от най-култивираните 

дървета. Тя съпътства човека в неговата история от хилядолетия и 

растение 

Наименование на 

овощно дърво: слива, 

круша (крушÈ, крушлÈ, 

крушчÈ) ябълка,  скоруша, 

киселиче, джанчÈ, 

череша, вишня 

дърво 

 

Място, където 
расте овощно 
дърво: сливак, 
сливяк, крушак, 
черешак, 
вишняк, 
ябукарник, 
першище, 
кисаличарник 

Наименование 

на плод на 

овощно дърво: 

слива, круша, 

ябълка, череша, 

вишня 

разновидност на овощното дърво/плода: 

перша, водняк, киселица, джанка, 

белвица, сланопаджа и пр. 

овошка 



може би е първото дърво, което се отглежда. Названието ябълка се 

среща в различни диалектни форми в топонимията: ябалка, ябука, 

яболка, а в някои говори е запазено и стб. абланъ. В Западна 

България се откриват следните форми в различни местни имена: 

Ябалката (Рд), Ябука (Рд), Ябуката (5 бр.) (Рд), ябуки – Вучки, 

Треневи (Рд), Ябуките (Рд), При ябуката (Рд), Червена ябука (Пк), 

Ябукарска падина (Пк), Чорапански ябуки (Пк), Ябуката/Ябучката 

(Дп), Ябуките (Дп) Абланица (Рз), Ябленица (Вр), Яболчица (Гч), 

Ябълките (ГД), Абланица (ГД), Еленини ябълки (Бт), Влъчи  ябулки 

(Бт). По отношение разновидностите на ябълката (сортовете) в 

топонимията се откриват пет названия, представени на фигура 2: 

 

 

 

 

 

Фиг. 2 

Киселицата (ДСДМ), Кисалица (Рд), Киселиче (Рд), Кисалката (Бр), 

Кисалките (Бр), Кисаличако (Мх), Цръвени  киселици (Пк), У 

петровките (Рд), Ранозрелка (Рд), Першата/Першище (Дп), Блага 

перша (Кн), Перушата (Бт), Белвица (Кн), Белвиците (Кн), Беловица 

(Кн). Прави впечатление, че количеството топоними, съдържащи 

названието ябълка или нейни разновидности, не е много голямо. 

Това е донякъде изненадващо, като се има предвид колко важно 

място заема ябълката в бита, а и в народната ни култура.  

Слива  

За разлика от ябълката сливата не е толкова важна от 

фолклорно гледище, но за сметка на това се среща твърде често в 

различни местни имена (Илиев 1919). В топонимията се откриват 

киселица/ 
кисалица 

ранозрелка петровка бел(о)вица перша/  

перуша 

червена/цръвена 

киселица 

ябълка 



най-често две названия слива и джанка, които, от гледище на 

ботаниката, са всъщност два отделни вида – Prunus domestica и 

Prunus cerasifera на рода Prunus, напр. Сливата (ДСДМ), Сливаците 

(ДСДМ), Сливето (3 бр.) (Рд), Сливите (Рд), Сливово (Рд), Сливье 

(Рд), Сливашки дол (Бр), Сливаците (Бр), Сливите (Мх), Сливячки 

дол (Мх), Сливовец (Пк), Сливетата (Дп), Горни сливи (Дп), При 

сливата (Рз), Сливина (Рз), Кукува слива (Рз), Сливова могила (Вр), 

Сливник (3 бр.) (См), Под сливу (См), Бабина Китина слива (Сл), 

Сливунка (Сл); Джанките (Рд), Джанкова чука (Рд), При джанката 

(Рд), При джанчето (Рд), Джанката (Вр), Блага джанка (Кн), 

Кучешката джанка (Бт), Джанкова чукла (Бт). По отношение на 

подвидовете в топонимията не са отразени много названия. Срещат 

се едва три: плюскавица ’вид бяла слива’ в Радомирско (МИ 

Плюскавицата), джанерица/ джандерица ’вид джанка’  в Софийско  

(МИ Джандерица) и белвица/беловица ’вид бяла слива’ в 

Самоковско и Радомирско (МИ Беловица (См), МИ Белвиците (Рд)). 

Ето как може да бъде представена и народната таксономия за слива 

(фиг. 3). 

 

 

 

  

 

Фиг. 3 

Крушата (Pirus Communis) се открива най-често от всички 

овощни дървета в топонимията, включително и в многобройни 

водни имена (Заимов 2012). Обяснението на този факт донякъде се 

крие може би в обстоятелството, че крушата често се среща 

посадена на нивата, за да пази сянка (Илиев 1919). По този начин 

дървото се схваща като отличителен белег и поради това мотивира 

слива 

джанка 

блага джанка джанерица 

плюскавица белвица/ 

беловица 

бели 

сливи 



множество местни названия, напр. Крушек (ДСДМ), Крушка (3 бр.) 

(ДСДМ), Крушките (ДСДМ), Армут чаир (ДСДМ), Армутлика(та) 

(ДГ), Три круши ДСДМ), Дивото круше (Рд), Петте круши (Рд), На 

крушите (Рд), Крушарското (Бр), Крушовица (Бр), Крушако (Бр), 

Крушар (Мх), Крушата зад Герено (Дп), Под крушата (Дп), Агова 

круша (Рз), Шива круша (Рз), Крушовски изворе (Вр), Червената 

круша (Вр), Круша дупка (Вр), Китато круше (См), Редени круши 

(См), Крушкьете (Гч), Горно крушйе (Кн), Здравков крушак (Лм). 

Във връзка с това може да се твърди, че в топонимията като цяло 

много по-важни са самите дървета, отколкото техните плодове и 

затова  в названия от типа  Крушата (ГД), Крушите (ГД), 

Семенските круши (ДГ), Крушка (Сф), Три круше (Сл) и под. 

фитонимът се отнася към растенията. Наред с тях се срещат и доста 

фитоними, чието значение е по-тясно и обхваща само овощното 

дърво като: КрушÈтата (Сф), КрушÈто (Сф) (2 бр.), Зад крушÈто 

(Сф), КрушлÈ (Сл), Самовилско крушлÈ (Гч), Китато крушÈ (См), 

Дивячкото крушчÈ (Дп), Пашовото крушчÈ (Дп), КрушчÈто (Дп).  

Голямото присъствие на крушата в топонимията, разбира се, е 

свидетелство за повсеместното и масовото разпространение на това 

овощно дърво по нашите земи. Това предполага и наличието на 

множество разновидности на крушата, което също се потвърждава 

от топонимните данни. Фолклорното съзнание разграничава 

множество видове круши. Според някои източници само в 

Кюстендилско са познати 22 сорта, за чиито произход се твърди, че 

са резултат от народната селекция, напр. Лятна стамболка, Беграм, 

Инжирка, Присад, Водник, Горска сочна, Редовка, Тамянка, Топавец 

и т.н. (Овощарството 1959). Голяма част от тези народни 

наименования на стари сортове круши са съхранени в местните 

имена на Западна България. От лингвистична гледна точка тези 

фитоними са изключително интересни, защото онагледяват начина, 

по който народът именува заобикалящия го свят и подрежда 

отделните елементи въз основа на специфичното в тях. Така 

възникват наименования като водник ’много сочна и водна круша’ 



или ечменка ’круша, която зрее, когато се жъне ечемикът’, или 

сланопаджа ’късна круша, която пада от сланата’. Ето защо можем 

да кажем, че топонимията е своеобразно хранилище за 

биоразнообразието по нашите земи. Това е особено важно днес, 

когато в обществото е осъзната необходимостта от възстановяване 

на изчезналите традиционни растителни видове и съхраняване на 

застрашените видове чрез изграждането на така популярните вече 

генни банки
4
.  

В ексцерпирания топонимен материал се откриват 17 

фитонима за отделни разновидности круши, напр.: Беграм (Кн), 

Беграмйето (Кн) (2 бр.), Беграмо (Кн) (24 бр.), Горна рашка (Рд), 

Долна рашка (Рд), Рашка (Дп), Бела рашка (Кн), Водняко (Рд), 

Воднико (Дп), Водник (Кн), Водничето (Кн), Жлътняко (Рд), 

Жлътняците (Рд), Зимняк (Бр), При жőтнявецо (Рд), Матруно (Рд), 

Матрунка (Рз), Мотруната (Рд), Першата (Рд, ГД), Перша (Пк, 

Сл), Присадо (Рд), Сивляко (Рд), Сивлячето (Рд), Синявецо (Рд), 

Сланопаджа (Рд, Сл), Скоруша (Рд, Сл), Скорушата (Лм), 

Скорушите (Дп), Скорушка полена (Бт), Оскруша (Бр), 

Скорозрелкята (Дп), Топавъц (Рд), Тамянка (Гч), Темянките (Рд), 

Темяницата (Дп), Тъмнянушка (Сл), Шиляко (Рд), Пепеливките 

(Мх), Червеняка (Бт), На тази основа е съставена схемата, 

отразяваща народната таксономия, която е представена на фигура 4. 
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Фиг. 4 

Черешата (Prunus) също е едно твърде типично овощно дърво 

за нашата територия, което се среща на много места из цяла 

България. Нейното название е засвидетелствано в множество 

топоними, като броят на местните имена, съдържащи фитонима 

череша, е изключително голям, напр.: СелИ Черешово (ДСДМ), 

Черешите (ДСДМ), Чиряшите (ДСДМ), Чиряшките (ДСДМ), 

Чорешите (ДСДМ), ВИ Черешето (Рд), Црешни (Рд), Црешня (Рд), 

Черешако (Бк), Черешов рът (Бк), Веселинови череши (Пк), 

Черешарица (Пк), Черешарска махала (Дп), Черешища (Дп), 

Черешова падина (Дп), Дивата череша (Дп), Черяшата (Рз), 

Черешолдо (Рз), Черешов дол (Вр), Черешово каманье (Вр), 

Черешарскио валог (См), Црешня (Сл), СелИ Черешница (Св), ВИ 

Черешка бара (Сф), Черяшата (ГД) бр., Черяшките (ГД), 

Черяшета (ГД), Черешовица (ГД), Черяшьовица (ГД), Черешки път 

(Бт). След крушата черешата е на второ място по брой на местни 

имена, в които се среща. Наблюденията над ексцерпирания 

круша/армут 

 



материал показват също, че тя се открива значително по-често 

отколкото ябълката в топонимията на Западна България, факт, който 

донякъде, е изненадващ. В противовес на голямото количество 

топоними, съдържащи фитонима череша, е твърде  малкият брой 

наименования на подвидовете череши. Всъщност бяха открити само 

две названия: (х)руповица ’сорт череша’ в МИ Руповица (Мх) и 

горчивка, горчивица ’дива череша’ в няколко МИ в Кюстендилско – 

Горчивица, Горчивка, Горчивката (2 бр.). На фигура 5 е показана 

схема на народните имена за череша въз основа на топонимния 

материал. 

 

 

 

 

 

Фиг. 5 

Вишната (Prunus cerasus) макар да е изключително познат и 

разпространен плод на територията на България, почти не се 

открива в топонимията. Най-често вишните се срещат като 

единични дървета по дворовете, край пътищата и като цяло извън 

овощните насаждения, в което може би се крие обяснението за 

малкия брой местни имена. Всъщност от целия корпус с имена бяха 

открити едва няколко названия, съдържащи вишна и мотивирани от 

наличието в действителност на такова растение на самото място: 

Вишница (ДСДМ), Вишняк (Сф), Вишняко (Сф), Вишна поляна (ГД), 

Вишня (Сл), Вишн’овъц (Сл).  

4. Семантични несъответствия и асиметрии в българските 

диалекти по отношение на названията на плодните дървета  

Известно е, че в различните говори народните наименования 

на растенията, а в това число и на плодовете, често пъти се отнасят 

череша 

(х)руповица горчивка, горчивица 



до различни растителни видове. Анализът на топонимния материал 

също потвърждава този факт. Показателно в това отношение е 

названието (о)скоруша. Научната ботанична класификация 

дефинира това растение като самостоятелен вид  Sorbus domestica от 

рода Sorbus. Народът обаче, опирайки се на сходството на плодовете 

му с плодовете на други овощни дървета, определя (о)скорушата ту 

като вид круша, ту като вид ябълка, ту като вид мушмула
5
. На този 

проблем обръщат внимание още първите изследователи на 

народната ни растителна терминология. П. Козарев констатира, че 

„народът рядко прави разлика между близкостоящи видове, а още 

по-малко между полиморфните, затова някои видове са останали без 

имена, а други имат по много имена, обособени за всяка местност“ 

(Козарев 1919: 7). В добавка на това той изтъква два важни фактора 

за именуването на растенията, които са причината за 

несъответствията при техните названия в различните географски 

области. Първото е, че  за едно и също растение в различните места 

са забелязани различни особености, което, според неговото 

виждане, поражда наличието на синонимия. Второто е, че един и 

същи белег е схванат като основен при различни растения, което 

води до омонимни названия. 

Що се отнася конкретно до названията на изследваните тук 

растения, топонимният материал също представя примери за 

подобни асиметрии на значенията. Както се вижда от фигура 2, 3 и 

4, налице са несъответствия при следните фитоними: 

белвица/беловица, матрун(а)/мотрун(а), перша, тамянка/темянка. 

Цветът на плода мотивира названието белвица/беловица, с което се 

наричат: сливи (Беловица (См), Белвиците (Рд)), ябълки (Белвица 

(Кн)  ’вид бяла ябълка’, Белвиците (Кн), Беловица (Кн)) или череши 

– ’средноранни сортове Ръждавичка белвица, Переста белвица, 

отглеждани в Кюстендилско’ (Овощарството 1959)). Названието 

матрун(а)/мотрун(а) означава както вид круша (Матруната (Рд), 

Матрунка (Рз) ’вид круша с едри и твърди плодове’), така и вид 

дюля (Матруната (ДСДМ, Валовишко)). Фитонимът перша, от своя 



страна, се отнася до вид круша (Перша ’вид круша’(Пк)) и вид 

ябълка (Першата (Рд) ’вид кисела ябълка’, Блага перша (Кн), (Дп, 

Бт – ’вид зимна ябълка’)). Названието тамянка/темянка/темяница, 

мотивирано от аромата на плода, който наподобява този на тамяна, 

се отнася до сорт круши (Тамянка (Гч), Темянките (Рд), 

Темяницата (Дп) – темяница ’сорт круша с аромат на тамян’, 

Темянката (Вр) - ’вид ароматна круша’), но и до сорт грозде 

(Темянка (Вр) - ’вид грозде’).  

Заключение 

Направените анализи над голямото количество топонимен 

материал ни дават възможността да сведем основните изводи от 

това изследване до три. На първо място, стана ясно, че в местните 

имена са запазени множество народни названия на плодни 

дървета/плодове, голямата част от които са застрашени от изчезване 

като растителни видове и отдавна са забравени от мнозинството 

езикови носители. Разбира се, топонимията не е единственият 

източник на информация за народната растителна терминология. 

Подобни данни биха могли да бъдат извлечени и от редица други 

източници: диалектоложки, лексикографски и етнографски 

материали. Топонимията обаче, доколкото местните названия са все 

още живи и се употребяват, е може би единствената форма на живот 

на тези лексеми в съвременния ни език. На второ място, събраните 

фитоними показват висока степен на категоризация и класификация 

на растенията във фолклорното съзнание на българина. Както се 

видя от предложения таксономичен модел, народът с голяма степен 

на прецизност определя отделните групи организми, т.нар. таксони 

и ги обединява в по-общи класове. В преобладаващата си част 

растенията се организират в двустепенна таксономия (ябълка > 

петровка /беловица/ киселица), но не са изключение и случаите, 

когато нивата са три (круша > рашка > бяла рашка/червена рашка). 

Категоризацията на растенията и още повече народната растителна 

номенклатура разкриват способността на фолклорния човек да 

възприема, анализира и структурира натрупаните познания за 



заобикалящия го растителен свят и да внедри преработената 

информация в названия. В резултат на това наименованията на 

растенията по удивително точен начин  отразяват характеристиките 

на отделните организми. На трето място, изследването показа 

моделите при именуването на различните разновидности плодове на 

отделните нива от таксономията. Напълно очаквано, имената са 

мотивирани от някакъв признак на растението/плода (цвят, вкус, 

мирис, период на зреене и пр.), който е отличителен белег за 

конкретния растителен вид и служи за неговото разграничаване от 

други близкостоящи организми. При това от лингвистична гледна 

точка това разграничаване става или чрез лексикални средства, т.е. 

появата  на нова дума (ябълка > перша/киселица), или чрез 

синтактични средства, т.е. прибавянето на определение към вече 

съществуваща лексема (круша > червена круша/жута круша). 

 

БЕЛЕЖКИ 

                                                           
1
 Преводът е мой.  

2
 Обширна библиография по етноботаника е представена  на страницата на 

проекта „Растко“ на Комисията по етнолингвистика към Международния комитет 

на славистите –  http://www.rastko.rs/rastko/delo/11596а. 
3
 Топонимният материал е ексцерпиран от „Електронната база данни на 

микротопонимията от Западна България“ на ИБЕ , както и от други публикувани 

топонимни изследвания на бившите околии в Западна България. 
4
 Напр. проект „КРАИЩЕ – район на уникални сортове овощни култури”. 

5
 Данните са взети от Архива за български диалектен речник на ИБЕ, както и от 

речника на Н. Геров (1978). 
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