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

Расте край пътищата, равнинни и наклонени терени, по сухи тревисти места в цялата 
страна – до 2000 м н.в. То е многогодишно тревисто растение  с изправени или  
късомъхести стъбла, високи до 80 см.  Те са кръгли, голи, тънки и много разклонени  - 
листата са разположени в прешлени по 6-12. Използваеми части: връхни съцветия (юни-
септември), сушене на сянка или на слънце, почернява бързо и губи своя мирис и 
лечебните си свойства, да не се консервира за повече от 2-3 седмици.
Приложение: диуреза, епилепсия, краста, разстройство на нервите. 

Еньовче – Galium verum L.

Многогодишно тревисто растение с хоризонтално пълзящо коренище. Стъблото е 
изправено, голо, обло или четириръбесто, на върха – силно разклонено, високо до 80 см. 
Листата са приседнали, имат вместилища с етерично масло. Цветовете са жълти, 
събрани в метлица. Расте из цялата страна по тревисти места, из храсталаците и 
сечищата, край пътищата и из нивите. У нас съществуват 22 вида.
Използваеми части: листа, връхни съцветия. Сушене – в букети, на сянка.
Приложение: астма, баня, бронхит, бял дроб, бяло течение, възпаление на пикочния 
мехур, изгаряне, навяхване, напикаване, паразити, полово безсилие, рана, слънчев удар.

Жълт кантарион – Hypericum perforаtum L.

Многогодишно тревисто растение с изправено окосмено стъбло – високо до 0,70 м, 
твърдо, с неразклоняващи се цветове, бели или розови (май-октомври), събрани в 
щитовидно съцветие. Расте по сухи тревисти  места, из храсталаци и изредени гори, 

Приложение: акне, баня, гърди, коса, краста, кръвообращение, менструация, 
напукване по кожата, разширени вени, рана, ревматизъм, хемороиди, целулит.

край пътища в цялата страна до 15м н.в.
Използваеми части: връхни съцветия, листа, семена.

Бял равнец - Achillea millefolium L.
Расте по ливадите, храстите и горите из цялата страна до 2000 м н.в. 
Едногодишно тревисто растение  с изправено разклонено събло, високо до 20 см. Листата 
са зелено-сиви, срещуположни и приседнали, овално назъбени, с переста нерватура. 
Цветовете са бледорозови с лилави линии и жълто петно  по долната устна. Коренът е 
снабден със смукалца, които се захващат за корените на съседните растения.

Приложение: възпаление на клепачите, ечемик, конюнктивит, очи, очниболести, уста, 
фарингит, хрема.

Използваеми части: цялото растение (юли – октомври); бързо сушене.
Свойства: противовъзпалително, омекотяващо, затягащо.

Очанка – Euphrasia officinalis L.

Среща се в предпланинския и планинския пояс върху влажни и сенчести места, 
ливади, горски поляни и гори – до 2000 м н.в. Многогодишно тревисто растение с 
изправено гладко стъбло, високо до 60 см, четириръбесто, финовлакнесто. 
Приосновните листа на това грациозно растение  са разположени в розетка, имат 
сърцевидна основа, а  стъблените  са срещуположни. Цветовете са розово-червени, 
събрани в пазвите на горните листа и по върховете на стъблото в гъсти многоцветни  

Свойства: апетитостимулиращо, предизвикващо повръщане, отхрачващо, 
о ч и с т и т е л н о ,  п р е д и з в и к в а щ о  к и х а в и ц а ,  х р а н о с м и л а щ о .
Приложение: абцес, белодробен емфизем, кожна язва, подагра, рана, хрема.

Ранилист – Stachуs officinalis /L./ Trev.

прешлени. Използваеми части: корен, листа, (юни - юли).

Многогодишно тревисто растение с пълзящи или полегнали, силно разклонени, леко 
вдървенели в основата си четириръбести стъбла, с приповдигащи се цветоносни 
стъбла, високи до 40 см. Листата са дребни. Цветовете са розови, лилави, червени или 
бели, събрани по много в пазвите на най-горните листа. У нас са описани 36 вида с 
множество варианти с близки терапевтични свойства. Мащерката расте по сухи 
тревисти и каменливи места по низините, почти до високопланинския пояс.
Използваеми части: връхни съцветия (юли-август). Свойства: антисептично, 
противовъзпалително, отхрачващо, спазмолитично, газогонно, болкоуспокояващо, 
успокояващо нервната система. Приложение: артрит, баня, безсилие, бронхит, гърди, 
запек, кашлица, коса, кървене от носа, метеоризъм, ревматизъм, след боледуване.

Мащерка – Thymus serpуllum- complex L.
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