
Разклонено дърво или храст до 7 м височина. Невзискателен вид към почвените 
условия. Листата са най-често разсечени на 7 дяла, които са неравномерно 
назъбени. Цъфти през април. Медоносно растение. Използваеми части: цветове - 
не напълно отворени плодове (в края на септември) - сушене във фурна на кора от 
младите клонки (февруари). Приложение: ангина, атерослероза, баня, бучене в 
ушите, високо кръвно налягане, диария, камъни в бъбреците и жлъчката, 
менопауза, нервно разстройство, спазми, сърце, тревога, целулит.
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Трънка – Prunus spinosa L.
Расте из храсталаци, по слогове, край пътищата в зоната на дъбовите гори, в низините 
и планините на цялата страна до към 1200 м н.в. Представлява силно разклонен бодлив 
храст, висок до 3 м и с продължителност на живота до 70-80 години. Кората е 
пепелявосива до сиво-кафява. Листата са елипсовидни, дълги до 6 см, с дълги дръжки, 
последователни, събрани по 2-3 върху скъсена клонка. Цветовете се появяват преди 
разлистването, събрани в щитовидни бели съцветия на къси дръжки. Плодът е 
костилков, кълбовиден, тъмносин, покрит със синкав восъчен налеп. Има стипчив 
вкус. Използваеми части: кора, листа, цветове. Свойства: затягащо, диуретично, 
стимулиращо, потогонно, ободряващо. Приложение: акне, пролетно лечение, растеж, 
уста, цирей.

Среща се край нивите, ливадите, пасищата край пътищата, храсталаците и редки гори 
в цялата страна до към 1500 м н.в. Представлява многогодишен храст с прави или 
дъговидни стъбла, високи до 5 м, покрити с твърди, извити шипове. Цветоносните 
стъбла понякога са без бодли. Листата са сложни, текоперести, съдържащи 5-7 
назъбени листчета, голи, овални. Цветовете са розово-бели (юни- юли), самостоятелни 
или събрани на групи по 3-5. Чашката и венчетата са 5-делни, а тичинките – 
многобройни. Плодчетата са едносеменни орехчета, затворени в месесто цветно легло, 
което се разраства и образува ярко-червения и яйцевиден, до сферичен лъжлив плод 
(шипка), който узрява през есента. Използваеми части: цветове (преди пълното им 
отваряне), листа, плодове. Свойства: антискорбутно, заздравяващо, свиващо, 
диуретично, освежаващо, стимулиращо. Приложение: безсилие, диария, изгаряне, 
камъни в бъбреците и жлъчката, кръвотечение,  паразити, пролетно лечение, рана, 
тревога, умора.

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

Глог (обикновен) - Crataegus monogyna Jacq.

Обикновенният дрян рядко достига размерите на ниско дърво с височина на стъблото 
7-8 м. Клоните са жилави. Листата са широко елипсовидни, целокрайни, силно 
заострени. През есента стават златистожълти или с оранжево-червена окраска. 
Използват се зрелите плодове, които имат следните свойства: затягащо и 
противодиуретично, слабо антисептично, кръвоспиращо и понижаващо повишената 
температура.

Дрян /обикновен/ -  Cornus mas L.

Расте по сухи, каменливи места, из храсталаци и редки дъбови гори, по-често върху 
варовити терени, навсякъде в по-топлите части на страната – до 1000 м н.в.
Тя е храст, достигащ височина до 4-5 м. Клонките имат жълтеникава гладка кора и жълто 
ядро. Листата са разположени последователно, имат широкоелиптична форма, дълги до 
10 см и широки до 7 см, целокрайни, отгоре тъмнозелени, отдолу синкаво-зелени, през 
есента почервеняват. Цветовете са бледожълти или зеленикаво-бели, събрани в съцветие 
метлица. Използваеми части: листата, които се берат в периода на цъфтежа (април-юли).
Свойства: антисептично, затягащо, противовъзпалително, кръвоспиращо.
Приложение: външно (бани, промивки, гаргара), под форма на отвара: 1-2 суп. лъж. 
добре нарязани листа се заливат с 1 л вряща вода, врят 5 мин. И киснат 1 час. Бани се 
правят един път на ден. За вътрешна употреба се предписва отвара: 1 с.л. дрога и 500 мл 
кипяща вода ври 5 мин. Пие се по 1 кафена чаша 4 пъти на ден преди ядене. За вътрешно 
приложение дрогата се приема само под лекарски контрол.

Смрадлика – Cotinus coggigria Scop.

Шипка – Rosa canina L.

Расте като подлесен вид, особено в покрайнините на горите, по горските поляни, покрай реки и дерета до 
1800 м н.в. Храст или ниско дърво до 9 м. височина. Младите клонки са пепеляви на цвят и са покрити с много 
лещанки. Листата са  широко яйцевидни, дълги до 13 см. Мъжките цветове са събрани по 2 до 4  в увиснали 
цилиндрични реси. Женските цветове приличат на обикновените пъпки по големина и форма. Плодът е 
безкрилно орехче. Използвани части: листа, кора от младите клонки. Действие: затягащо, 
противовъзпалително, укрепващо стените на вените и капилярите и при възпаление на  простатната жлеза.

Леска (обикновенна) - Corylus avellana L.
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