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Kакто сами се досещате, вековни дървета са тези, които 
са достигнали възраст няколкостотин години.  

България е страна, която може да се гордее с богат-
ството си от вековни, дори хилядолетни дървета. Единични 
екземпляри или запазени участъци от гори на преклонна 
възраст се срещат в нашите планини и по-рядко – в рав-
нинните части на страната. В миналото на старите дървета 
е отдавана особена почит. Много често големи дъбови дър-
вета са използвани като светилища и оброчища. Неслучайно 
единични съвременници на нашата история се срещат край 
параклиси, църкви и манастири.

Най-старото дърво в България е Гранитският дъб. То е 
от вида летен дъб и се намира край с. Гранит, област Стара 
Загора. Установено е, че дървото е на над 1600 години. Това 
означава, че фиданката е поникнала преди възникването на 
българската държава. Предполага се дори че е най-старото 
дърво в Европа. На височина достига 23.4 м, а обиколката му 
е цели 7.5 метра. От цялото дърво е останал един единствен 
жив клон, който все още дава жълъди.

От представителите на иглолистните видове най-старото 
измерено дърво в България е Байкушевата мура. То е от 
вида черна мура. Носи името на лесовъда Костадин Байку-
шев, който през 1897 г. открива и описва този екземпляр. 
Възрастта му е над 1300 години. Височината на дървото е 26 
м, а обиколката – почти същата като на Гранитския дъб – 7.8 
метра. Байкушевата мура се намира в планината Пирин, над 
Банско, по пътя за х. Вихрен, на 1300 м надморска височина.

Изготвен е Регистър на вековните дървета в 
България, които се обявяват за защитени по За-
кона за биологичното разнообразие. В страната 
ни са защитени над 2000 вековни дървета.
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Елате всички да се съберем и за вековните  
дървета да прочетем.
Къде растат и колко са високи,
колко са годишни и колко широки.
От иглолистните най-стара 
е Байкушевата мура,
в клоните є са преплетени късчета 
от нашата култура.
Над 1300 години краси Пирин планина,
знаят я всички – и големи, и мънички.
Гранитският дъб от широколистните 
е най-стар.
Над 1600 години в цялата област 
на Стара Загора е цар.
След толкова години един единствен 
клон е оцелял
и на 23 метра височина се е 
разпрострял.
В село Гърмен се намират
вековните чинари,
на над 600 години са тези 
двама братя стари.
Короните им са кичести с листа зелени,
от величествеността им всички са пленени.
Карцовият бук край Троян се издига,
на височина 21 метра достига.
Над 200 години расте и зеленее,
а вятърът в короната му
възрожденски песни пее.
Последно за Славейковия дъб 
ще ви разкажа.
От 500 години в София стои на стража.

Белослава АВДЖИЙСКА

Като използвате информацията от стихчето, подредете
вековните дървета от най-младото до най-старото:

Карцовият бук, Славейковият дъб, Гърменските вековни чинари, Байкушевата мура, Гранитският дъб

Вековните дървета
Горска педагогика – забавна страничка за малки и пораснали деца

Гранитският дъб

Байкушевата мура


