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

Среща се в сенчести букови и буково-елови гори в предпланинските и планинските части 
на страната между 600 и 1800 м н.в. Многогодишно тревисто растение с изправено 
неразклоняващо се стъбло – високо до 40 см. То е четириръбесто, голо, като само  на 12 см 
под възлите има власинки. Листата са от 6-8, разположени в прешлени. Цветовете са бели, 
събрани в съцветие щит. Използваеми части: цялото растение (в началото на цъфтежа) 
без корените. Приложение: абцес, главоболие, жлъчка, камъни в бъбреците и жлъчката, 
насекоми и гризачи, нервно разтройство, пролетно лечение, сън, сърцебиене, 
тютюнопушене, храносмилане.

Лазаркиня – Asperula odorata L.

Многогодишно луковично растение, високо до 50 см. Луковичката е единична, 
продълговата, дълга до 6 см. Листата обикновенно са 2, рядко 1 или 3, излизащи от 
луковицата. Те са елипсовидно-ланцетни към основата месести в дръжка, дълга до 20 см.
Расте из сенчестите иглолистни и широколистни гори до към 1200 м.н.в. из цялата страна.
Притежава силно противомикробно, противолистно и противосклерозно действие. 
Прилага се при лечение на  високо кръвно налягане, виене на свят, затруднения в 
дишането, грип, глисти, липса на апетит, хълцане, колики, атеросклероза, забавя 
сърдечния ритъм. Свойствата и приложенията на левурда са както при чесъна.

Левурда – Allium ursinum L.

Расте из сенчести храсталаци и влажни широколистни гори в предпланинския и 
планинския пояс из цялата страна. Понякога се отглежда и като декоративно растение.
Многогодишно тревисто растение с изправено стъбло, високо до 35 см, покрито с 
разперени четинки и жлезисти власинки. На върха може да бъде слабо разклонено. 
Листата по стъблото са последователно разположени, приседнали, грапави, покрити с 
множество власинки и напръскани с бели петънца. Цветовете са на дълги брошки, 
увиснали, разположени на върха на стъблото. Венечните листа са обагрени с розово-
червен,  виолетов и син цвят. Използваеми части: цъфтящи стъбла (април-май), 
листа (в края на лятото); сушат се на сянка. Свойства: затягащо, диуретично, 
отхрачващо, потогонно. Приложение: бронхит, измръзване, краста, напукване на 
кожата, сърцебиене, хемороиди.

Медуница – Pulmonaria officinalis L.

Среща се по тревни и каменливи места между 800 и 2000 м н.в., предимно върху 
варовити терени. Многогодишно тревисто растение, стъблото на което атрофира още в 
ембриона; притежава мощен, цилиндричен вертикален корен, дълъг до 1 м. Листата са 
дълги до 30 см, дълбоко пересто нарязани, бодливо назъбени, разположени в розетка, 
прилепнала към земята. Те са мъхести. В средата на розетката съцветието е кошничка с 
диаметър до 12-15 см. Външните обвивни чашечни листа са разположени в няколко кръга 
и са различно устроени и оцветени. Цветовете са двуполови. Цъфти юни-октомври.
Използваема част: корен (октомври) – суши се във фурна. Свойства: заздравяващо, 
диуретично, потогонно, храносмилащо, отхрачващо, глистогонно. Приложение: ангина, 
грип, екзема, черен дроб.

Решетка – Carlina acanthifolia All.

Среща се по каменисти и скалисти места предимно на варовити терени до 1500 м н.в.
Многогодишно тревисто растение или полухрастче, високо до 50 см. В основата си 
стъблото е голо, с 2 влакнести линии. Листата са срещуположни, обратноланцетни, 
дълги до 3 см, заострени, голи или ресничести по ръба, с подобни на точки жлези. 
Цветовете са 3-5 разположени в пазвите на листата на обща дръжка. Венчето е 
двуустно, розово-червено до розово-виолетово. Използваеми части: цъфтящите 
върхове (лятото);  сушене на букети, далеч от топлинен източник. 
Свойства: антисептично, антиспазмолитично, отхарчващо, стимулиращо, 
храносмилащо.

Планинска чубрица – Satureja montana L.

Среща се из храсталаци, необработваеми терени - сухи каменливи места до към 
1500 м н.в. Стъблото е високо до 1 м. Цялото растение е покрито със сребристобели 
в л а с и н к и  и  и м а  с и л н а ,  п р и я т н а  м и р и з м а  и  г о р ч и в  в к у с .
Цветовете  (юли – септември) – жълти, увиснали. Използваеми части: връхни 
съцветия, листа (юни – август). Свойства: антисептични, храносмилащи, 
облекчаващи, стимулиращи, тонизиращи, противоглистни. Приложение: апетит, 
възстановяване след боледуване, грип, менструация, насекоми и гризачи, отслабване, 
паразити, транспортна болест, треска, ухапване от насекоми, храносмилане.

Пелинът, макар и в нормални 
дози, придава горчив вкус на 
м л я ко т о  п р и  к ъ р м ач к и т е .  
Не се препоръчва за бременни 
жени и за всеки, който страда 
от  вът решни  кръвоизливи  
Никога не продължавайте по 
ваша преценка неговата употреба.

Пелин – Artemisia absinthium L.

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