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Science has been increasingly focusing on the traditional environmental knowledge
(TEK) not only of the so-called primitive cultures, but also of developed societies.
Present-day environmental problems and search for sustainable development provoke
the interest of scientists and other specialists to the already forgotten traditional practices and knowledge concerning plant biodiversity. Ethnobotany as an independent subdiscipline already has a great deal of contributions in the field of studying plant biodiversity, traditional agricultural practices and folk medicine. This article aims at investigating folk plant biosystematics (fruit names in particular) based on data from Bulgarian toponymy. Representing language material of archaic origin that is transmitted
orally from generation to generation, place names are a particularly rich source of traditional ecological knowledge since they preserve primitive thinking and naïve concepts
of living nature. Data for several fruit species that have not been analyzed yet are presented in this study: fig, mulberry, quince, apricot, raspberry, blackberry, blueberry and
strawberry, based on which a more detailed and precise model of the folk taxonomy of
fruits is developed. The linguistic analysis of the names reveals that toponymy reflects
variations in the biosystems of different communities, i.e. different means of naming the
same species. What is more, it becomes clear that place names are the only evidence for
the existence of certain fruit names that have already disappeared from the language.
Keywords: toponymy, phytonyms, fruit names, ethnobotany, traditional ecological
knowledge
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През последните две десетилетия науката обръща все повече внимание
на традиционното познание. Известно е, че интересът на антрополозите
към примитивните култури датира отдавна, но в най-ново време погледът
се насочва и към традиционното познание на т.нар. развити култури и
общности. Засилващите се тревоги за предстояща екологична катастрофа,
за изчерпване на наличните природни ресурси, както и активното търсене
на схема за постигане на устойчиво развитие в сферата на земеделието,
горското стопанство, енергетиката и пр., което да не нарушава екологичното равновесие, карат все повече учени и активисти да се обръщат към
наследените от вековете практики и знания, придобити вследствие на хилядолетното пряко взаимодействие между човека и околната среда. Що се
отнася конкретно до растителното биоразнообразие, вече е натрупан значителен обем знания благодарение на развитието на етноботаниката като
научна дисциплина, занимаваща се специално с традиционните растителни названия и лечебните видове, както и с изконните методи за отглеждане и култивиране на растения.
От друга страна, също добре известен факт е, че традиционното познание се открива и съхранява в езика. В този смисъл анализът на диахронни
езикови данни е много полезен (а често пъти това е и единственият възможен начин) за проучване на народното екологично познание. Българската
топонимия, от своя страна, представлява тъкмо такъв ресурс – архаичен
езиков материал, плод на устната традиция, богат на сведения за фолклорното познание за живата природа. Ето защо проучването на българската
топонимия се оказва особено ползотворно при изследването на народната
растителна биосистематика. Това се потвърждава от наблюденията, проведени върху местните имена от територията на Западна България, където
се откриват изключително много и разнообразни фитотопоними, съдържащи народни названия на растения и в частност на плодове (ВлаховаАнгелова/Vlahova-Angelova 2014; Влахова-Ангелова, Ангелов/Vlahova-Angelova, Angelov: 2016, Влахова-Ангелова/Vlahova-Angelova: под печат).
Настоящото изследване е част от по-голямо проучване, посветено на
топонимията на Западна България с оглед на народните названия на
плодове – както диворастящи, така и култивирани. То обхваща многоброен корпус от имена1, включващ предимно микротопоними (селищни, водни и местни имена), но и известен брой макротопоними. Анализът на
местните имена цели да бъдат извлечени запазените в тях народни термини за плодове. По неокончателни данни в топонимията на Западна България се откриват термини за над 20 вида плодове и множество техни подвидове. До момента са проучени названията за круша, ябълка, слива, скоруша, череша и вишна, както и имената на техните разновидности (Влахова-Ангелова/Vlahova-Angelova 2014; Влахова-Ангелова, Ангелов/VlahovaAngelova, Angelov: 2016). Тук се привеждат данни за още няколко названия на плодове, срещани в топонимията от Западна България, които до мо65
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мента не са били анализирани: смокиня, черница, дюля, кайсия, малина,
къпина, боровинка и ягода.
Народни названия на плодове, запазени в старинни местни имена
от територията на Западна България
Названия за смокиня ‘Ficus carica’
смокиня: Смокините (Бк), Смокùнята (К)
смо́ква: Смо́квата (Кд), Смо́квите (Кд), Благата смоква (Кд), Смоквичката (ДСДМ), Смоква (ДСДМ), Смоквата (ДСДМ), Смоквите
(ДСДМ), Шейтанова смоква (Гц)
Названия за черница ‘Morus’
черница: Черницата (ГД), Черничето (ГД), Черничките (ГД), Черничките (Бт)
църница ‘черница’: Цница (Сф), Църниците (Сф), Цр(ъ)ничето (Мх),
Жоговите църници (ГД), Църниците (2 бр.) (ГД), Андрèвата църнùца (Сд),
Църнùца (Сд), Църнùцата (Сд), Църнùците (Сд), Църнùчето (Сд), Църнùчкови лъкù (Сд), Църната църнùца (Сд), Църницата (См)
черника ‘черница’: Черниката, СелИ (Вр), Начовски черникаш (Вр),
Черникаша (Вр), Дочовски черники (Вр), Кунчови черники (Вр), Черниките
(Вр), Черниката (Бт), Марините черники (Бт), Черниките (3 бр.) (Бт)
дуд ‘черница’: СелИ Дутлия (ДСДМ), Дутлук (ДСДМ), СелИ Дуд махала (Бк), Дуд башча (Бк), Дудина башча (Бк), Дудова башча (Бк), Дудовете (5 бр.) (Бк), Чернева дуд (Мх), Чончово дуд (Мх), При дуда (Мх),
При дудо (Мх), Печови дудове (Мх), Тоновите дудове (Мх), Дудовете (6
бр.) (Мх) Дуда (2 бр.) (Дп), Дудин рид (Дп), Белинскио дуд (Вр), Марковски
дуд (Вр), Спасов дуд (Вр), Дудак (Вр), Дудака (Вр) (5 бр.), Дудако (6 бр.)
(Вр), Дудаците (2 бр.) (Вр), Дудов дол (Вр), ВИ Дудова бара (Вр), Дудова
ливада (Вр), Дудовете (6 бр.) (Вр), Дудовец (4 бр.) (Вр), Дудовица (2 бр.)
(Вр), Дуд (Вр), Дудил (Вр), Дудиница (Бур), Васильо̀в дуд (К), Цу̀рин дуд
(К), Ду̀да (2 бр.) (К), Крачу̀новските ду̀дове (К), Ду̀ду лу Испа̀с (К)
‘Черницата на Испас’ < ЛИ Испас (Заяков/Zayakov 2013: 161), Ду̀ду лу
Ка̀цълъ ‘Черницата на Кацъл’ (К), Ду̀довете (2 бр.) (Сф), Ду̀довото (Сф),
Под Ду̀довете (Сф), Дудъ (Лм), Дутлука (ГД), Дуда (Бт), Дудака (2 бр.)
(Бт), Дудовете (2 бр.) (Бт)
дуда ‘черница’: Дудите (Бк), Ванова дуда (Вр), Конова дуда (Вр), Дудата (Вр), Заешки дуди (Вр), Дудите (Бт)
мурва ‘черница’: Мурват/Муроват (Дп)
мурос ‘черница’: Мурос (ДСДМ)
я́годница ‘черница’: Ягодница (Кд)
Названия за дюля ‘Cydonia oblonga’
дюла(я): Дюлата (Бт), Дюлята (Сд)
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дуля ‘дюля’ : Дуляка (3 бр.) (Вр), Дуленица (Гч), Дульите (4 бр.) (Бт),
Дулята (3 бр.) (Бт), Ду̀лите (2 бр.) (БС), Дуля́ка (Бс)
дуня ‘дюля’: Дунята (2 бр.) (ДСДМ), Дуните (5 бр.) (Сф), Дуньите
(Бк), Дуняко (Бк), Дуните (3 бр.) (Мх), Дуньите (Мх), Дуньите/Дунски рид
(Дп), Дунското ливаде (Дп), Дуньите (3 бр.) (Дп), Под дуньите (Дп), Дунките (Вр), Рагьовски дуньи (Вр), Дуньите (5 бр.) (Вр), Дуня (Вр), Дунище
(Гд), Ду́ньите (Кд), Дун’е (Бур), Дуня (Бур), Ду̀ните (2 бр.) (Сф), Дуня́ко (3
бр.) (Сф), Дуня́ците (Сф), Дуньите (Л), Дунинките (ГД)
дюна ‘дюля’: Дюните (4 бр.) (Сд), Дюните (Сд), Дюните (Сд)
гутуй ‘дюля’ < рум. gutùi, м.р. дюлево дърво (Заяков/Zayakov 2013:
147): Гуту̀й (К)
матруна ‘дюля’: Матруната (ДСДМ)
Названия за кайсия ‘Prunus armeniaca’
кайсия: Кайсиите (Дп), Кайсиите (Кд)
зе́рделия ‘кайсия’: Зе́рделиите (Кд), Зе́рделиите (Кд)
зарзалива: Зарзаливата (ДСДМ)
зарзалия: Зарзалийата (Лм), Зарзалиата (Вр)
дзердзалия: При дзердзалията (Мх)
Названия за малина ‘Rubus idaeus’
малина: Малиница (ДСДМ), Малините (ДСДМ), Малинов рът (Бк),
Големите малини (Пр), Малите малини (Пр), Малинова ливада (Пр),
Малинов дол (Пк), Малиняк (Пк), Малнье (Бз), Малиня̀к (Бз), ВИ Малиновец (Вр), Малùните (Кд), Малùнките (Кд), Малиня̀к (Кд), Малина̀ко
(Кд), Малина́лище (Кд), Малин’е (Бур), Зад малин’е (Бур), Малинова падина (Бур), Малинарски път (Сф), Малинов гроб (Сф), Малинов свинак
(Сф), Малинова долина (Сф), Малинова стрън (Сф), Малиново лозье (Сф),
СелИ До́лна Ма́лина (ЕП), СелИ Го́рна Ма́лина (ЕП), Малините (2 бр.)
(ГД), Малината (Бт)
малене ‘малини’: Маленец (Рл), Маленето (ГД)
Названия за къпина ‘Rubus fruticosus’
купùна ‘къпина’: Купùна (Бз)
копина ‘къпина’: Копинье (3 бр.) (Гч)
къпина: Къпина (Гч), Къпиница (ГД), Къпините (Мх), Къпиняка (Вр),
Къпиняко (3 бр.) (Вр)
капùна: Капùната (Кд), Капùни (Кд), Капùните (Кд), Капùнище (Кд),
Капùнкин пат (Кд), Капùнкята (КД), Капи́няко (Кд), Капина (2 бр.) (Сф),
Капината (Сф), Капиньовица (Сф), Капината (ГД), Капине (ГД), Капинте
(ГД), Капиница (ГД), Капинака (Бт), Капинова поляна (Бт), Капиновец/
Капиньовец (Бт), Капиняка (Бт), Капиняко (4 бр.) (Вр), Капинява падина
(Вр), Дундурските капинки (Дп)/ Капинките, Мульови капинки (Дп), Ка67
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пинките (Дп), Капинята (4 бр.) (Дп), Над Капинята (Дп), ВИ Капинското
дере (< МИ Капине) (ГД) СелИ Капинци, м. (Гч)
*мурла < рум. mur, murâ ‘къпинов храст’: Мурлат (Дп)
Названия за боровинка ‘Vaccinium’
боровинка: ВИ Боровинков кладенец (ГД), Боровинков камик (ГД), Боровиняк (Кд)
боравинка: Боравиняк (Кд)
брусница ‘червени боровинки’: Бруснùцата (Кд), Брусница (ДСДМ)
Названия за ягода ‘Fragaria’
ягода: Ягодарнико (Рм), Ягодите (См), Ягода военна застава (Сд),
Ягода́ка (Бт), Ягодашка полена (Бт), Ягодите (ГД), Ягодо́ра (ЕП), Ягода́рник (Сд), Ягода́рнико (5 бр.) (Сд), Ягодите (Сд), Ягодицата(-ите) (Сд),
Ягодничка маала̀ (Кд), Ягодин дел (Гч), Ягодно (2 бр.) (Гч) Съкращенията
в скоби да не са курсив
я́година: Ягодина (Сд)
брусница ‘ягода’: Брусница (ГД)
Наблюденията над екцерпирания топонимен материал дават възможност да се направят следните обобщения:
 От всички топоними, съдържащи фитоними, категорично преобладават теренните названия на местности, ниви, ливади и пр. Все пак се открива и малък брой селищни имена (главно на махали): Капинци (Гч), До́лна ма́лина (ЕП), Го́рна ма́лина (ЕП), Дутлия (ДСДМ), Дуд махала (Бк),
Черниката (Вр), както и няколко водни имена: Боровинков кладенец (ГД),
Капинско дере (ГД), Малиновец (Вр).
 Топонимите, съдържащи народни термини за плодове, отразяват
съответните диалектни особености на говорите на фонетично, морфологично и лексикално равнище, напр. различни застъпници на старобългарската голяма носовка в названията за къпина, различни застъпници на старобългарската група чрь- в названията за черница.
 Вариантността при названията, отнасящи се до един и същи плод,
в отделните райони обогатява данните за попълване на народната таксономия на плодовете с нови названия или с нови значения на известни названия, напр. в Гоцеделчевско брусница ‘ягода’: Брусница (ГД), докато в Кюстендилско брусница ‘червена боровинка’: Бруснùцата (Кд).
 Топонимният материал изобилства от примери за nomina collectiva
и nomina loci. Това не е изненадващо, тъй като е известно, че диалектите
са особено богати на подобни имена. В ексцерпираните местни названия
се откриват следните имена за места: ягодина ‘ягодова градина, място с
(много) диви ягоди’, ягодарник ‘място за отглеждане на ягоди’, ягодо̀р
‘местност с диви ягоди’, боравиняк, боровиняк, капинище, капиняк, малиня̀к, малиналище, дуняк, дунище, дуля́ка, дутлук, дудак, черникаш.
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 В немалко названия се открива старинно суфиксално топонимообразуване, което свидетелства за архаичния произход на имената: Капиновец/Капиньовец, Маленец, Малиница, Малиновец, Дуленица, Дудувец, Дудовица, Дудиница.
 Засвидетелствани са старинни названия за плодове, изчезнали в съответния говор, а понякога и в езика, напр. я́година ‘ягода’ в Санданско;
мурва ‘черница’ в Дупнишко; *мурла ‘къпина’ в Дупнишко; мурос ‘черница’ по поречието на Долна Струма и Долна Места; матруна ‘дюля’ по
поречието на Долна Срума и Долна Места.
БЕЛЕЖКИ / NOTES
1

Вж. пълния списък на използваните източници.

СЪКРАЩЕНИЯ / ABREVIATIONS
ВИ – водно име
СелИ – селищно име
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