
ИД НОГ И 

80
ИД НОГ И 

80

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

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

Расте из храсталаци, на каменливи места и в редки гори в предпланините и планините 
из цялата страна до 1600 м н.в. Многогодишно тревисто растение с пълзящо коренище. 
Стъблото му е изправено, четириръбесто и разклонено в горната си част, високо до 80 см.
Листата са срещуположно разположени, продълговато-яйцевидни, целокрайни или 
назъбени, почти голи. Цветовете са много дребни, светлочервени или розово-виолетови.
Използваеми части: листа, връхни съцветия и стръкове  (VІІ - ІХ); сушат се на сянка.

Приложение: апетит, епилепсия, кашлица, невралгия, подуване на стомаха и червата, 
тилни болки, трахеит, уста.

Свойства: антисептично, успокояващо нервната система, стимулиращо 
храносмилателните и бронхиалните жлези, възбужда апетита.

Риган – Origanum vulgare L.

Многогодишно тревисто растение, наречено “трева на слепеца”, което е свързано с 
усещането на хората на неговия мирис и богатството на почвата в тази околност. Така са 
определяли дълбоките, богати на хумус терени. Коренището на растението е пълзящо, а 
стъблото е набраздено, високо до 2 м, с бяла, вътрешна, мека част.
Използваеми части: корен или неговата свежа или изсушена кора. Цветове  (юни - 

Приложение: бъбречни заболявания, воднянка, запек, навяхване, очни болести.
август), листа изсушени, плодове – добре узрели.

Бъз (тревист) - Sambucus ebulus L.

Многогодишно тревисто растение с многоглавесто хоризонтално коренище. Стъблата 
му са многобройни, високи до 1,5 м, набраздени, на върха разклонени, голи или 
влакнести, гъсто облистени. Растението е ароматно. Има следните свойства:
противонасекомно, противопаразитно, храносмилащо, омекотяващо, освежаващо.
Приложение: зъби, контузия, навяхване, насекоми и гризачи, паразити, ревматизъм, 
стомашни и чревни газове.

Вратига - Tanacetum vulgare L.Расте из ливади и пасища, по сухи тревисти и песъчливи места до към 2000 м н.в.
Многогодишно тревисто растение с късо, вертикално коренище и високо до 30 см стъбло. 
Листата са в розетка – на къси дръжки, те са линейноланцетни, с  3-7 почти успоредни, 
разпъкнали  жилки. Цветоносните стъбла са безлистни. Цветовете са събрани в клас, 
дълъг 2-5 см. Листата се събират по време на цъфтежа и не се отрязват всички от 
розетката. Свойства: омекотяващо, заздравяващо рани, противомикробно, слабително, 
противоязвено, диуретично.

Живовляк (теснолистен) – Plantago lanceolata L.

Расте по влажни места, най-често по изкопи и насипи, край бреговете на реки и 
потоци в цялата страна до горната граница на гората. Представлява многогодишно  
тревисто растение с тънко, дълго, разклонено  коренище, от което през ранна пролет  
израстват неразклонени цветни стъбла, покрити с дебели, люспести, червеникави  
листа, които на върха си носят по една жълта кошничка, съставена от вътрешни 
тръбести и периферни езичести цветове. След  прецъфтяването цветовете загиват и 
едва тогава се появяват листата, разположени в розетка. Използваеми части: листа, 
цветове преди пълното разтваряне, корени. Свойства: омекотяващо, 
противовъзпалително, отхрачващо. Приложение: абцес, астма, бронхит, бръчки, 
възпаление на трахеята, кашлица, навяхване, тютюнопушене.

Подбел –Tussilago farfara L.

Расте из цялата страна като рудерално растение, стига почти до алпийския пояс.
Многогодишно тревисто растение, високо до 150 см, с  дълго пълзящо коренище. 

Използваеми части: младо растение - листата (през целия  вегетационен  период), 
корен и  коренище (през есента). Суши се на бързо на сянка, след което власинките 

Приложение: анемия, афти, бяло течение, вдянка, диабет,  ишиас, кожа, коса, 
кръвотечение, кървене от носа, менопауза, псориазис, ревматизъм, уртикария, 
ухапване от насекоми.

не са парливи.

Стъблото е четириръбесто, вдървеняло в основата.

Коприва – Urtica dioica L.
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