
Дърво, високо до 20 м или храст с жълтеникавокафява или сива кора; младите 
клонки са голи, жълтеникавосиви. Листата са сложни, текоперести, с 5-9 (до 1) 
листчета. Цветовете се явяват след разлистването. Плодът е продълговата 
крилатка, дълга 2-3 см. Расте по сухи, каменисти и скалисти места из храсталаци 

Действие: затягащо. Извлек (настойка) от кората се ползва срещу клекавица при 
домашните птици.

ИД НОГ И 
80

ИД НОГ И 
80

Мъждрян – Fraxinus ornus L.

Офика – Sorbus aucoparia L.

Дърво, съществуващо на нашата планета, повече от 30 милиона години. То достига 30 м 
височина, има рехава корона и бяла нежна кора, отделяща се напречно на ивици.
Използваеми части: пъпки, кора, сок (пролетен сезон), листа (юни – септември), изсушени 
на сянка. Приложение: водянка, изпотяване, камъни в бъбреците и жлъчката, кожа, коса, 
отравяне, подагра, пролетно лечение, пълнота, рана, ревматизъм, силен сърбеж, тен, урея, 
холестерол.

 

Бреза (бяла) – Betula alba L.

Расте от морското равнище до 1500 м н.в. Залесявана е като парково и декоративно 
дърво. Висока е до 30м. Листата са дълги до 9 см и почти толкова широки, 
закръглени, до широко яйцевидни, към върха изведнъж заострени, със сърцевидна 
и слабо асиметрична основа. Цветовете са от 4 до 16 в съцветие полусенник, като 
прицветният лист е гол, ланцетен и служи за разнасяне на узрели плодове, които 
имат мека обвивка. Използваеми части: съцветия и прицветници (юни, юли), кора, 
сок, дървесина. Приложение: албумин в Рината, баня, брачки, главоболие, кожни 
пъпки, конвулсия, лошо храносмилане, ломбаго, нервна възбуда, очни болести, 
подагра, разстройство на нервите, ревматизъм, розови петна по лицето, стомах, 
сън, тревога.

Липа (дребнолистна) – Tilia cordata Mill.

Бъз (черен) Sambucus nigra L.
Историята на този вид е толкова стара, колкото е и историята на човека. Засаждан 
е в селата, за да се привличат добрите духове и в това са изразени многобройните му 
приложения за лечение.Това растение е висок храст или ниско дърво до 10 м.
Расте покрай реките, по влажните места, горите, парковете, алеите, дворовете, 
домашните градини до 1000м н.в. Използваеми части: цветове, листа, плодове 

Приложение: абцес, артериосклероза, бронхит, бъбреци, измръзване, изпотяване, 
кожа, кървене от носа, подагра, пролетно лечение, ревматизъм, сърце, 
тютюнопушене, ухапване от животно, хемороиди, черен дроб, черни точки по 
лицето, очни болести.

Киселица – Malus sylvestris Mill.
Расте из храсталаци и покрайнини на гори, по бреговете на реки и потоци до към 
1500 м н.в. Дърво 6 - 12 м високо, с широко разперена, гъста  корона и червено-кафява 
кора.
Използваема част: плода (август - октомври)
Действие: антидиарично, тонизиращо,  регулиращо, храносмилателно и 
подобряващо апетита. 

АЛЕЯ НА БИЛКИТЕ В ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“
ЛЮБИМАТА АЛЕЯ НА ЛЕЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДИМКОВ

(зрели), вторична кора. Сушене на сянка

и смесени широколистни гори, до към 1200 м н.в.
Използваема част: кора (март - април)

Среща се в смесени редки гори и по открити скалисти места, край реки и потоци в 
планините до 1800 м н.в. отглежда се и в парковете като декоративно дърво. Използва се за 
подложка при присаждане  на арония. Офиката е дърво, високо до 15 м, с гладка, тънка, 
сиво-зелена кора. Младите клонки са с лещенки и окосмени. Пъпките също. Листата са 
сложни, дълги до 20 см, текоперести,  с 9 - 17 петури, които са приседнали, по околния 
ръб.

Проектът се финансира от Европейския фонд 
за регионално развитие и от държавния бюджет на 
Република България чрез Оперативна програма 
"Околна среда 2007 - 2013 г.


	Page 1

