
4 картонени листа 
с прорязани детайли 

на микроскопа и указания  
стъпка по стъпка 

за построяването му

Постройте свой 
работещ 

микроскоп 
с 30-кратно 
увеличение!

Използвайте фенерчето 
на смартфон или друго 
подходящо фенерче, 

за да осветите пробите.

Почистете 
предметните стъкла, 
преди да поставите 

препаратите за 
наблюдение.
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Буболечки наричаме всякакви дребни пълзящи 
създания, като паяците и насекомите. 
Насекомите са най-многобройната група 
животни. На всеки човек се падат по около 
300 милиона от тях. Да се разглежда с 
микроскоп жужаща пчела или сърдит паяк, 
е невъзможно, затова потърсете мъртви 
насекоми или части от тях по радиатора 
на автомобил, в паяжини или в уреди 
против насекоми.

ИЗСЛЕДВАЙТЕ! 
Местата, където ще търсите образци, не са от най-чистите – прашни ъгли, 

непочистени места под мебели, паяжини на тавана или в мазето, под 
гнили пънове и камъни навън. Затова накрая задължително измийте добре 

ръцете си! За какво служи всяка от телесните части на вашите буболечки?

ПЕПЕРУДА

ОСА

ПАЯК

Глава

Гърди

Коремче

ВОДНО КОНЧЕ

КАЛИНКА

Смукателното хоботче 
при пеперудите е навито 

на долната страна на главата.

Насекоми
Насекомите са изключително разнообразни, 
но всички имат външен скелет (твърда 
обвивка от веществото хитин), тяло, 
съставено от глава, гърди, коремче, 
чифт антенки на главата и шест крака, 
свързани с гърдите. Повечето насекоми 
имат един или два чифта крила.

КРИЛА 
Внимателно отстранете крилата от намерените насекоми 
и разгледайте всяко под микроскопа. По какво си приличат 
и по какво се различават?

ОБЯСНЕНИЕ: Крилата на насекомите са от хитин – здраво и 
гъвкаво вещество, което изгражда и външната им обвивка. Крилата на 
домашната муха са ципести и прозрачни, с мрежа от жилки, която ги прави 
по-здрави. Микроскопични цветни люспици, застъпващи се като керемидки, 
придават оцветяването и шарките по крилата на пеперудите (вляво).

УСТЕН АПАРАТ 
Разгледайте устния апарат на вашите образци. Досещате ли се с какво се 
хранят тези буболечки?

ОБЯСНЕНИЕ: С острите си хелицери (челюсти) паяците (вляво) задържат 
плячката си и инжектират в нея отрова, за да я обездвижат. После впръск-
ват в тялото Ӝ храносмилателни сокове и през устния си отвор всмукват 
втечнената Ӝ вътрешност. Пеперудите имат смукателно хоботче, с което 
изсмукват сладки сокове от плодове и цветове. Домашните мухи имат 
гъбеста възглавничка на върха на хоботчето. Скакалците имат челюс ти 
като ножици, с които отрязват късчета от листата, с които се хранят.

ОЧИ 
При наблюденията си ще забележите съществена разлика между очите на 
насекомите и на паяците. Каква е тя? 

ОБЯСНЕНИЕ: Повечето паяци имат по 4 чифта очи, като основният е 
разположен в предната част на главогръда, над устата. Очите на паяците 
са просто тъмни вдлъбнатинки, покрити със светлочувствителни клетки. 
Насекомите имат по две фасетни (сложни) очи – изградени са от стотици 
лещи, които действат заедно и създават цялостен образ, особено 
чувствителни са при регистриране на движения. 

Паякообразни
Паяците, скорпионите и кърлежите са 
част от групата безгръбначни, наречени 
паякообразни. Те нямат антенки и крила, 
имат по осем крака и тялото им е съста-
вено от две части – главогръд и коремче. 

Мокрици
Мокриците са ракообразни – 
роднини са на скаридите и 
раците. Те имат по 14 крака 
и брониран гръб. Живеят на 
влажни места – под камъни, 
дънери, листа. Хранят се 
най-вече с гниещи растения. 

НЕЩО 
ДОПЪЛНИТЕЛНО 

От паяжинните 
жлези на паяка се 
отделя течност, 
която при досег с 

въздуха се втвърдява 
в нишка, сходна с 

копринената. Срав-
нете паяжинна 

нишка с нишките на 
платовете, пред-

ставени на стр. 43.

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ!
  Мравките са толкова много, че на човек 

се падат по около 1.4 милиона. Учените са 
описали около 1.5 милиона вида животни, като 
насекомите съставляват почти две трети от 
тях. Но някои изследвания сочат, че видовете са 
около 9 милиона и че 90% от тях са насекоми. 

МОКРИЦА
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ММОККРИЦА

Основа за монтиране 
на вашия микроскоп

48 страници, 
пълни 

с любопитна 
информация


