
Êàêâî ñà ìèêðîáèòå?
Íàâñÿêúäå îêîëî íàñ å ïúëíî ñ íåâèäèìè æèâè îðãàíèçìè. 
Íàðè÷àìå ãè ìèêðîîðãàíèçìè, çàùîòî ðàçìåðèòå èì ñà 
ìèêðîñêîïè÷íè. Íÿêîè îò òÿõ ñà ïîëåçíè, íî äðóãè ìîãàò äà íè 
ðàçáîëåÿò. Èìåííî òÿõ îáèêíîâåíî íàðè÷àìå ìèêðîáè.

Ó÷åíèòå ðàçäåëÿò ìèêðîáèòå íà ãðóïè 
ñïîðåä ôîðìàòà è óñòðîéñòâîòî èì.  

Ако си представим 
един микроб, 

увеличен като 
пчела...

Има вируси с 
най-различна форма,  

някои изглеждат 
твърде причудливо.

Ïúðâàöè
Те са изградени само от 

една клетка, която е като 
клетките на животните. 

Първаците се хранят,  
  като поглъщат по-дребни 

организми, например 
бактерии.

Áàêòåðèèòå 
са най-просто устроените 

живи организми. Те имат 

една-единствена клетка, която...

Някои 
бактерии 
живеят 

поединично.

Други се 
придвижват 
по двойки...

Бакт
ер

ии
те имат разноо

бр
аз

на
 форма, но повеч

ет

о 
са

...

Âèðóñèòå 
са странни форми 

на форми на 
живот. Толкова 
са малки, че...

Вирусите са 
толкова просто 

устроени, че дори не 
са истинска клетка. 

Микр
оби и

ма във въздуха, Микр
оби има навсякъде 

Микр
оби 

има върху кожата 
въ

в в
одата и в почвата.

в домовете ни.
и в

ътре в телата ни.

Микробите са толкова малки, 
че можем да ги видим само 

с микроскоп, който увеличава 
образа им стотици хиляди пъти. 

 До изобретяването 
на микроскопа преди 

около 350 години 
никой не подозирал 
за съществуването 

на микробите.

Той използвал 
микроскопи, 
които сам 
си правел.

Всички живи 
организми са 

изградени от малки 
живи блокчета, 

наречени клетки.

Повечето микроби 
са изградени само 
от една клетка.  

Грип

Дребна 
шарка

Шарка

Много болести се 
причиняват от вируси...

Ãúáè÷êè
Сред микробите 

има и микроскопични 
гъбички. Гъбите имат 
белези и на растения, 
и на животни, но не 
са нито растения, 

нито животни.

Някои бактерии могат да причинят стомашни неразположения или инфекции.

Някои бактерии 
имат опашчици 
(камшичета). Те 

махат с тях, за да 
се придвижват.

Ìèêðîáèòå ñà íàâñÿêúäå...

Íèå 
ñìå îòäåëíî 

öàðñòâî.

Човекът, 
който пръв 
наблюдавал 
микроби, е 
Антони ван 
Льовенхук.
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Äîáðè è ëîøè áàêòåðèè
Áàêòåðèèòå ñà ìíîãî ïîâå÷å îò âñè÷êè ðàñòåíèÿ, æèâîòíè
è õîðà íà Çåìÿòà, âçåòè çàåäíî – è ïî áðîé, è ïî òåãëî. 

Ïîâå÷åòî ñà áåçîáèäíè è äîðè ïîëåçíè – ïîääúðæàò 
ðàáîòàòà íà òÿëîòî íè, ïîìàãàò íè è çà äðóãè âàæíè ðàáîòè. 

Íî èìà è ”ëîøè“ áàêòåðèè, êîèòî ìîãàò äà íè ðàçáîëåÿò òåæêî. 

Бактерии помагат 
за производството 

на тези храни...

Попаднали в тялото, някои бактерии отделят 
отрови, наречени токсини. Токсините могат 

да ни накарат да се чувстваме зле.

Една малка бактерия не може да причини големи 
вреди, но една бактерия бързо може да се превърне 

в множество свои копия.

Холерният вибрион 
разболява от холера. 

Токсинът, отделян от тази 
бактерия, предизвиква 

възпаление на червата и...

Токсините на един вид 
стрептококова бактерия 

увреждат малките 
кръвоносни съдове, които 
доставят кръв на кожата.

Сирене

Кисело 
мляко

Ботулиновата бактерия 
отделя токсина ботулин. 
Той предизвиква парализа  
на мускулите и блокира 

движенията ни.

В устата ни живеят 
много бактерии. 

Повечето са безобид-
ни, но някои вредят.

Проникването в тялото ни на 
болестотворна бактерия (или друг микроб) 

се нарича инфекция (заразяване). Някои 
инфекции водят до тежки заболявания, 

като например чума и туберкулоза.

Бактерията ешерихия 
коли, причиняваща 

стомашни проблеми, се 
дели на всеки 20 минути.

Бактерии помагат 
на растенията 

да растат здрави 
и силни.

Кожата ни 
е покрита с 

бактерии и други 
микроорганизми.

Някои добри чревни 
бактерии могат 

да причинят вреди, 
ако се озоват на 
грешното място.

Тялото ни се нуждае от бактерии, 
за да работи правилно. Много милиарди 
бактерии живеят в дебелото черво и...

Клетката на 
бактерията нараства 

и се дели на две 
нови клетки – 
нейни копия.

Новополучените  
бактерии също 

се делят...
...и новополучените 

– още веднъж...

Ðàñòåæ è äåëåíå

1 2 3 4

Бактерии живеят 
навсякъде по 

повърхността на 
тялото ни и вътре 

в него.

Някои бактерии могат 
да са страхотни чистачи.

При пречистването на вода 
се използват бактерии, които 
превръщат мръсната отпадна 

вода от каналите в чиста.

...подпомагат 
храносмилането 
и ни осигуряват 
защита срещу 
лоши бактерии, 
като потискат 
прекомерното 
им развитие.

Çàìðúçíè!

Ïðè÷èíÿâàì 
òóáåðêóëîçà – áåëèòå 
äðîáîâå ñå âúçïàëÿâàò 

è áàâíî çàãèâàò.

Ïðåâðúùàìå çàõàðèòå 
â êèñåëèíà, êîÿòî 
ðàçðóøàâà çúáèòå.

Æèâååì 
ïî çúáèòå è 
ìåæäó òÿõ.

Бактериите, които 
се добавят в храна, се 

отглеждат в лаборатории 
и се наричат бактериални 

култури.

Оцет

Кисели 
краставички

Соев 
сос

Бактерии 
помагат и при 
почистването 
на нефтени 

разливи.

Àç ïðè÷èíÿâàì 
ñèëíîçàðàçíàòà è 

ñìúðòîíîñíà ÷óìà!
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Æåñòîêèòå âèðóñè
Âèðóñèòå ñà íàé-ìàëêèòå ìèêðîáè, íî ìîãàò 

äà ïðè÷èíÿò ãîëåìè ïðîáëåìè. Òå ñà íà ãðàíèöàòà 
íà æèâîòî è íåæèâîòî. Æèâè ñà ñàìî êîãàòî óñïåÿò 

äà ïðîíèêíàò â êëåòêèòå íà äðóã æèâ îðãàíèçúì 
(ãîñòîïðèåìíèê), è íå ñå  æèâè, äîêàòî ñà èçâúí íåãî. 

Вируси 
причиняват настинки 
и болки в гърлото, 

но и някои от 
най-опасните 

болести в света.

Вирусите не са като 
другите микроби.

Вирусите 
съществуват, за да 
създават още вируси, 
като нападат живи 

клетки. 

Човешка 
клетка

Когато влезе в тялото ни, 
вирусът първо се закрепва 

за някоя клетка.

1

2
После освобождава 

в нея наследственото 
си вещество. То 

принуждава клетката 
да произвежда копия 

на вируса.

Вирусите са твърде малки, 
за да бъдат видени с 
обикновен микроскоп.

Íå âèæäàì 
íèùî!

Не всички 
вируси нападат 
човешки клетки. È íå âñè÷êè 

ñìå ëîøè!

Когато комар, 
пренасящ малария, 

ухапе човек... 

От ухапването 
до разболяването 

може да мине 
повече от месец.

Други неприятни 
първаци живеят в 
езера и реки.

Не всички първаци 
причиняват болести.

Първакът, който 
при чинява 

смъртоносната 
сънна болест, се 

пренася от мухите 
цеце в Африка.

Маларията е инфекциозно 
(заразно) заболяване, среща 

се по-често в тропичес-
ките райони. Всяка година 
покосява над 200 милиона 

души.

Маларията 
се пренася 

от маларий ните 
комари 

(анофелеси), 
но...

Äîñàäíèòå ïúðâàöè
Èìà ïîâå÷å îò 100 000 âèäà ïúðâàöè (ïðîòîçîè). Ïîâå÷åòî 
ñà áåçîáèäíè, îáèòàâàò åçåðà, áëàòà, ïî÷âàòà. Íî ñðåä òÿõ 
èìà è ïàðàçèòè – òàêèâà, êîèòî æèâåÿò â òåëàòà íà äðóãè 

îðãàíèçìè è èì âðåäÿò. Íÿêîè ïàðàçèòíè âèäîâå 
ïðè÷èíÿâàò ñìúðòîíîñíè çàáîëÿâàíèÿ ïðè õîðàòà.

Íå ñå ÷óâñòâàì 
ìíîãî äîáðå.

Един от 
начините да се 

спре маларията е 
да се унищожат 

комарите, които я 
разпространяват.

Îõ! 
Íåùî ìå 
óõàïà!

А когато 
човек, заразен 

с малария, 
бъде ухапан 

от незаразен 
комар...

Æèâååì ñàìî â íÿêîè 
÷àñòè íà Àôðèêà.

Óæàñ!
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