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Описание
Листопаден, силно разклонен храст, 
2-5  m висок; кората гладка, чер-
но-сива или кафява. Листата пос-
ле дователни, нечифтоперести; ос-
та 10-20  cm дълга, меко къдраво-
влакнеста; листчетата 9-35, 10-50 × 
5-30 mm, яйцевидни или елиптич-
ни, на къси дръжчици, в основата 
слабо клиновидно стеснени, на вър-
ха притъпени или слабо врязани, 
целокрайни, отгоре тъмнозелени, 
отдолу сиво-зелени, късовлакнести 
или възголи, с разсеяни точковид-
ни червеникави жлези. Прилистни-
ците 4-5 mm дълги, ланцетно-ши-
ловидни, опадливи. Цветовете до 
6 мм дълги, многобройни, групи-
рани във връхни, сбити, гроздо-
видни, 7-15 cm дълги съ-
цветия; цветните дръжки 
(3)5-6 mm дълги. Чашка-
та звънеста, 2,0-2,5  mm 
дълга, почти правилна до 
неясно двуустна. Венче-
то тъмносиньо до виоле-
тово-пурпурно. Флагче-
то до 5 mm дълго, в осно-
вата изведнъж стеснено 
в нокът, голо; крилца-

та и ладийката неразвити. Плодът 
7-9 × 3 mm, кафяв, гол, с точковид-
ни червеникави жлези, обикнове-
но 1(2)-семенен боб. Семената 5,0 × 
1,8  mm, продълговато-яйцевидни, 
гладки, кафяви.

Биология и екология 
Опрашва се от насекоми, главно от 
пчели, цъфти май–юли, но цветове 
могат да се наблюдават и по-късно, 
плодоноси август–октомври; пло-
довете понякога остават на храста 
до следващата година и се забеляз-
ват отдалече. Развива богата коре-
нова система. Размножава се със 
семена, които се образуват в огро-
мно количество и притежават ви-
сока кълняемост, както и вегета-

Amorpha fruticosa L. 
черна акация, синя акация

Сем. Fabaceae – Бобови

Включен в списъка на най-опасните инвазивни чужди видове, застра шаващи 

биоразнообразието в Европа (List of „Worst invasive alien species threatening biodiversity in 

Europe“ Annex 1. 2007), както и в спи съка на инвазивните видове на EPPO (2012).
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тивно (чрез стъблови и коренови 
издънки, зелени резници, отвод-
ки). Семената се разнасят най-чес-
то с водните течения, но животни-
те също участват в тяхното раз-
пространение. Предпочита влажни 
територии, но понася добре както 
продължителни засушавания, така 
и продължителни заливания, соле-
устойчив вид. Предпочита дълбоки 
и плодородни почви, но не е взис-
кателен към почвата. Добре се раз-
вива както на кисели, така и на не-
утрални и алкални почви. Успешно 
се адаптира на нископлодородни, 
сухи и песъчливи почви, издържа 
и при екстремни условия. Предпо-
чита припечни места с добре дре-
нирани песъчливи почви, но пона-
ся добре и засенчването. Благода-
рение на симбиотни отношения с 
азот-фиксиращи микроорганизми 
има способността да фиксира ат-
мосферния азот, поради което мо-
же да расте и на много бедни поч-
ви. Ветроустойчив вид. Издържа на 
ниски температури, ако измръз-
не, бързо се възстановява от стъб-
лови и коренови издънки. Образу-

ва обширни и плътни самостоятел-
ни групи. В естествения си ареал 
се среща в крайречни местооби-
тания, разредени, заливни гори. У 
нас най-често обитава крайречни и 
крайбрежни местообитания, край 
пътища, храсталаци; често като 
подлес в тополови култури край ре-
ките. Образува монодоминантни, 
плътни съобщества по крайбрежи-
ето на р. Дунав, като замества мест-
ните видове и променя структура-
та на растителните съобщества, в 
горските масиви, където се прие-
ма като плевелен вид, потиска раз-
витието на млади дървета, пора-
ди бързия си растеж. Образува ин-
сектицида ретенон, което обяснява 
липсата на растителноядни насе-
коми по храста в местата на интро-
дукция. Култивира се като декора-
тивно, медоносно и противоерози-
онно растение. Всичките му части 
съдържат вещество, основната със-
тавка на което е аморфигенин, с от-
блъскващ и високо токсичен ефект 
върху насекомите, поради което се 
напада от няколко, повече или по-
малко специализирани насекоми. 
Поради тази причина в Китай се 
използва за борба с горски и сел-
скостопански вредители.

Произход и разпространение
Произхожда от югоизточната част 
на Северна Америка (източно от 
Скалистите планини и северно от 
Мексико). 

В нашата страна е въведен в кул-
тура в началото на 19 в. за деко-
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ративни и почвооукрепващи це-
ли. След залесяванията е подивял, 
първи сведения за което се съоб-
щават през 1898 г., и днес е широко 
разпространен в страната. 

Мащабни обраствания с Amor-
pha са развити покрай р. Дунав, на 
места с 90% покритие, където об-
разува плътни, непроходими съоб-
щества, с ограничен брой видове в 
подлеса. Масово се развива покрай 
пътища, жп линии, в различни ча-
сти на страната и по бреговете на 
вътрешните реки, канали. В тери-
тории, където няма реки и влажни 
места, се среща по скалисти места, 
храсталаци, сухи пасища, вторични 
и нарушени местообитания, навли-
за и в ненарушени, защитени тер-
ритории. 

Разпространен във всички фло-
ристични райони на страната, до-
към 1200 (1500) m н.в. 

В Европа е въведен за първи път 
в Англия през 1724  г. като декора-
тивно, а след това пренесен в оста-
налата част на континента. Нату-
рализиран в голяма част от Сред-
на, Южна и Източна Европа, Азия 
(умерените части), където се от-
глежда в широки мащаби.

Контрол 
Няма специално разработени ме-
тоди за борба с вида. Превенцията 
включва забрана на използването 
на вида като укрепител на ерози-
рани терени и край пътища, как-
то и като декоративно и медоносно 
растение в крайречни и крайбреж-
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ни местообитания. При евентуал-
но създаване на медоносни култу-
ри да се упражнява строг контрол 
от собствениците за недопускане 
разпространението на вида (вклю-
чително семена) извън културата 
и задължително унищожаване на 
културата, почистване и възстано-
вяване на терена при прекратява-
не на използването. Семеначетата 
и дребните издънки могат да бъдат 

изкоренявани. По-едрите индиви-
ди се изрязват до основите и остан-
ките се третират с хербициди, на-
пр. глифозат. Пръскане на млади-
те листа с глифозат, също е много 
ефективно.
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