
Един ден от живота на майстора на плетове 
Здравейте! 

Името ми е Сам Ансел и съм горски лесничей и майстор на плетове.  

 

 

Лесничейство 

Лесничеят е някой, който се грижи за гората и дърветата по специален начин.  

 

Подрязване е начин на рязане на дърветата,  когато от корена отново 
израстват много нови издънки, вместо едно единствено стебло. 

 

 

Тази дейност се е осъществявала в горите ни от хиляди години. Английската 
дума произлиза от френското couper, което означава “режа”, но повторното 
израстване е също толкова важно! 



След отрязването се получават се изключително много тънки издънки 
(наричаме ги филизи), които могат да бъдат използвани за много различни 
видове продукти. 

В миналото стотици занаятчии и търговци са зависели от този вид дървесина, 
за изработването на продуктите си. 

В днешно време има много по-малко лесничеи, но хората започват да 
осъзнават, че това все още е важна професия. Много растения и животни са 
облагодетелствани от лесничейството, а и продуктите, които гората ни дава са 
изключително полезни. 

Също така има много хора, които все още познават традиционните занаяти и 
които преподават уменията си на други. 

Ето някои от нещата, които получаваме от дървесината, която режем: 

• Дърва за огрев 
• Пръчки за традиционни плетове 
• Пръчки за употреба в градината 
• Наръчи клонки за спиране на ерозията по речните брегове 
• Дръжки за пособия и метли 
• Дървесина за направа на мебели, кошници и други занаятийски 
предмети 

• Дървесина за направа на въглени 

 

Опитваме се да намерим приложение на всичко, за да не се губи нищо! 

Ако използвате продукт, който идва от лесничейска гора, то в такъв случай тази 
местност се намира в близост до мястото, на което живеете. 

Подобни гори са  много благоприятни за дивите животни, които намират в тях 
различни растения за храна и дом. 



Като използвате продуктите от лесничейските гори, вие подкрепяте лесничеите 
или занаятчиите, който използват уменията си и произвеждат неща без да има 
нужда от фабрика! 

Ето сравнение между производството на един занаятчия и производството на  
фабриката: 

 

Фабрика Занаятчия 
Изискват се малко или никакви 
умения 

Изискват се много умения 

Прави се много бързо Прави се по-бавно 
Всички предмети са еднакви Всички предмети са леко различни 
Ще се счупи бързо Ще издържи дълги години 
Ще бъде точно толкова добро, 
колкото да работи 

Ще работи много добре 

Изисква се много енергия, за да се 
направи 

Не се изисква почти никаква енергия 
за направата му 

Ще има замърсяване Не замърсява околната среда 
Най-вероятно е произведено някъде 
много надалеч 

Най-вероятно е произведено близо до 
вас 

Изключително евтино По-скъпо 
  
 

 

 

 



 

Плетене на плетове 

Плетовете се правят от пръчки, които се усукват, огъват и оплитат по 
специален начин. 

Пръчките са от леска, която е здрава, дълга и много гъвкава.  

Тези й качества осигуряват здравина и подвижност на дървения плет. 

Тези плетове по начало са били използвани при отглеждането на овце. 

В днешно време, повечето от плетовете, които правя, се използват за 
градински цели. 

Въпреки че употребата се е променила, занаятът и уменията остават същите, 
каквито са били от преди хиляди години! 

 

 

 

 

 

 

 



Как се плете плет? 

Започвам с изработването на вертикалните 
пръчки за плета. Разсичам няколко дебели 
пръчки на две с градинарската си секира. 

 

 

 

След това ги поставям във една форма, която представлява голямо парче 
дърво, поставено на пода, с дупки на равно разстояние една от друга. 

 

 

Сега вече съм готов да плета. Започвам с 
тънки, дълги пръчки, за да оформя долната 
част на плета.  

След това, за средната част използвам 
многожество пръчки, разцепени на две. 

 

 

 

 

От време на време, правя специално 
усукване в края на плета, за да прикрепя 
цялата структура. 

 

Най-накрая, за горната част отново 
използвам тънки пръчки. 


