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

Дребно, вечнозелено храстче с полегнали стебла с приповдигнати клонки, влакнести, до 
30 см високи. Листата са закръглени или малко врязани. Расте в планините до 2500 м н.в. 
по каменливи и скални поляни и иглолистни гори. Използваеми части: листа (май-август), 
 
плодове (август-септември). Приложение: възпаления на пикочния мехур, диария, подагра, 
ревматизъм.

Боровинка (червена) - Vaccinium vitis idaea L.

Полухраст, висок до 40 см, със силно разклонени  тънки, ръбести стъбла. Листата са 
последователни, на къси дръжки, стеснени към върха, по ръба – силно назъбени, 
опадващи през есента. Расте във високите планини под 1000м н.в. 
Използваеми части: листа - свежи или изсушени, плодове - зрели.
Приложение: афти, възпаление на пикочния мехур, очни болести, розови петна по 
лицето, урея, уста, хемороиди.

Боровинка (черна) - Vaccinium myrtillus L.

Расте из храсталаци, гори и ливади, по всички предпланински части на страната до 
1500 м н.в. Многогодишно тревисто растение с късо месeсто коренище и множество 
дълги и тънки коренчета. Листата са събрани в приосновни розетки. Те са едри, 
яйцевидно-лопатовидни, грапави, тъпо назъбени. Използваеми части: цветове с 
чашелистчетата  (април - май), листа, корен  (рано на пролет). Сушат се на сянка.
Приложение: бронхит, главоболие, кашлица, коклюш, колики, контузия, лошо 
храносмилане, ревматизъм, хрема.

Иглика – Primula officinalis Hill.

Расте из храсталаци и като подлес в просветлени широколистни гори, в сечища, по 

Храст, достигащ на височина до 2 м. През първата година стъблата са тревисти, 
безплодни, със синкаво-зелен налеп и тънки шипчета. През втората година 
вдървеняват и са плодоносещи, като след узряване на плодовете, загиват. 
Коренището е многогодишно. Листата са сложни, текоперести, с 3-7 петури. Плодът 
е сборен, съставен от многобройни червени костилкови плодчета, лесно отделящи се 

Свойства: апетитовъзбуждащо, противоскорбутно, диуретично,общоукрепващо, 

Приложение: ангина, безсилие, бъбреци, гърди, запек, кожа, менструация, очи, уста.

от изпъкналото слабо влакнесто цветно легло.

сипеи и каменисти склонове до към 2000 м н.в.

потогонно, тонизиращо.

Използваеми части: цветове, плодове, листа (август-септември)

Малина – Rubus idaeus L.

Расте  из горите, сечищата, храсталаците, край пътищата в цялата страна до 2300 м.н.в. 
Бодлив храст с пълзящи или дъговидно извити стъбла, високи до 2 м. Листата са 
текоперести, по 3-7  с дръжки. Цветовете са бели  или розови (цъфти продължително). 
Плодът е сборен, съставен от многобройни орехчета. Използвани части: цветове 
(неразтворени), листа (преди цъфтежа), крехко стъбло, плодове (септември).
Приложение: ангина, афти, бяло течение, венци, диабет, диария, кожна язва, 
пресипнал глас.

Къпина – Rubus fruticosus /sp.diversa/ L.

Расте из влажни ливади почти в цялата страна до 2000 м н.в. Отглежда  се и в 
градините. Многогодишно тревисто растение с изправено голо или окосмено стъбло, 
високо до 1 м, облистено и разклонено. Листата са последователно раположени, като 

Приложение: абцес, акне, апетит, жажда, запек, кожа, пролетно лечение, ухапване 
от насекоми.

долните са на по-дълга дръжка, а горните са приседнали.
Използвани части: листата и стъблото – пресни, корен.

Киселец – Rumex acetosa L.
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