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Голямото растително богатство на Природен 
парк „Витоша“ се допълва от находищата  на 
лечебни растения. Разнообразните екологич-
ни условия и природни местообитания, които 
предлага планината, са предпоставка за богат 
видов състав – срещат се над 140 вида лечебни 
растения.
Билките се ценят заради съдържащите се в 

тях лечебни вещества. Натрупването на тези 
вещества не става равномерно в цялото рас-
тение, а в определени негови части – корен, 
лист, стрък, цвят, плод и др. Те трябва да се 
събират поотделно, тъй като много често части-
те на един вид съдържат различни по състав и 
действие лечебни вещества.
Едни от често срещаните лечебни растения на 

територията на ПП „Витоша“ са:
1. Иглика (Primula veris L.) - многогодишно 

тревисто растение с късо хоризонтално коре-
нище и многобройни тънки корени. Листата са 
разположени в приосновна розетка. Известна 
още като: меча стъпка, Христово цвете, клю-
чанка, игличина.
Местообитание. Расте из храсталаци и по 

тревисти места, из горски поляни и ливади до-
към 1700 м н.в.
Използваема част. Цвят от иглика.
Бране. Април-май.
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Сушене. Съцветията се почистват от примеси 
и повредени цветове и се разстилат за сушене 
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на тънък слой в силно проветриви помещения.
Действие. Отхрачващо, диуретично, засилва-

що стомашната секреция и нервоуспокояващо.
2. Киселец (Rumex acetosa L.) - многогодишно 

тревисто растение с разклонен в хоризонтално 
направление корен. Стъблото е до 80 см висо-
ко, набраздено, светлозелено, понякога виоле-
товочервено.
Местообитание. Расте по влажни ливади и 

поляни, предимно в предпланинския пояс на 
цялата страна.
Използваема част. Лист от киселец.
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Бране. Април-май.
Сушене. Сушенето се извършва в добре про-

ветриви помещения.
Действие. Противоскорбутно, затягащо и пи-

кочогонно, подобрява дейността на черния 
дроб и жлъчния мехур, нормализира понижена-
та киселинност на стомашния сок, подобрява 
апетита.
3. Еньовче (Galium verum L.)- многогодишно 

тревисто растение с разклонено коренище и 
дълги подземни издънки. Стъблата са изправе-
ни или приповдигащи се късомъхести високи 
20-100 см. Познато още като енева трева, жълт 
еньовец, драгайка.
Местообитание. Из ливади, пасища, горски 

поляни и по сухи тревисти места, край горски 
пътища до 1700 м н.в.
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Използваема част. Стрък от еньовче.
Бране. Май-юни.
Бере се по време на пълен цъфтеж. С нож 

се отрязват облистените цветоносни стъбла на 
дължина до 20 cм от върха на растението. Да 
не се изскубват растения с коренища. Да се 
оставят най-малко 1/3 от растенията с добре 
развити цветоносни стъбла, за да се осигури 
семенното размножаване на вида и възстано-
вяване на находището. Не се берат, както стръ-
кове с недоразвити цветове, така и прецъфте-
ли растения, защото качеството на билката се 
влошава.
Сушене. Суши се в проветриви помещения 

или под навес, на китки около 30 стръка, ока-
чени рехаво една до друга.
Действие. Диуретично, затягащо, противовъз-

палително и антиспазматично.
4. Лечебно великденче (Veronika officinalis L.)

 - многогодишно тревисто с тънко пълзящо ко-
ренище. Известно още като планинско мириз-
ливче, вероника, превара. 
Местообитание. Расте из влажни гористи и 

храсталачни места, по горски поляни и край 
пътеки, докъм 2000 м н.в.
Използваема част. Стрък от великденче.
Бране. Май-юни.
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Бере се по време на цъфтеж. С остър нож се 
отрязва цялата облистена надземна част.
Сушене. Билката се почиства и разстила в 

сухи проветриви помещения или под навеси.
Действие. Противовъзпалително, антибиотич-

но, противокашлично, отхрачващо и апетито-
възбуждащо.
5. Левурда (Allium ursinum L.) - многогодишно 

тревисто, луковично растение. Известно още 
като див чесън, мечи лук, черемуш, горски чесън. 
  Местообитание. Расте из сенчести планински, 
предимно букови гори, докъм 1200 м н.в.
Използваема част. Лист от левурда.
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Бране. Май.
С остър нож се отрязват добре развитите 

листа без листната дръжка. Подреждат се лист 
върху лист около 20 броя. Да не се берат ов-
лажнени, намачкани или мокри листа.
Сушене. Листата веднага се подлагат на су-

шене. Препоръчва се изкуствено сушене при 
температура 70°С и силна вентилация.
Действие. Силно бактерицидно, снижава ар-

териалното налягане, намалява нивото на хо-
лестерола в кръвта и отлагането му по стените 
на кръвоносните съдове.
6. Червен глог (Crataegus monogyna Jacq.) - 

бодлив храст или дръвче, високо до 5 м, със 
сивокафява кора. Плодовете са червени, ши-
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рокояйцевидни с една костилка, за разлика от 
черния глог, при който плодовете са с 3-5 кос-
тилки.Известен още като глогинка и благин.
Местообитание. Из храсталаци и разредени 

гори, похълмисти терени и крайречни тераси, 
докъм 1500 м н.в.
Използваема част. Цвят, лист и плод от чер-

вен глог.

Бране. Май-юни.
Сушене. Билката се суши в проветриви по-

мещения, плодовете са изсушени, когато при-
добият тъмночервен цвят и месестата им част 
се рони.
Действие. Съдоразширяващо, понижаващо ар-

териалното налягане, кардиотонично, противо-
туморно и затягащо действие.
7. Теснолистен живовлек (Plantago lanceolata 

L.) - многогодишно тревисто растение с късо 
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вертикално коренище и 10-30 см високо стъбло. 
Листата на къси дръжки, разположени в прио-
сновна розетка.
Местообитание. Из ливади и пасища, по сухи 

тревисти и песъчливи места и край горски пъ-
тища докъм 2000 м н.в.
Използваема част. Лист от теснолист живо-

влек.
Бране. Май-септември.
Сушене. Суши се на сянка в проветриви по-

мещения или под навеси.
Действие. Омекотяващо, противоязвено, диу-

ретично, слабително, противомикробно и про-



13

тивовирусно.
8. Бял равнец (Achillea millefolium L.) - мно-

гогодишно тревисто растение с пълзящи под-
земни издънки. Стъблата са 20-50 cм високи. 
Цветните кошнички са събрани във връхни, щи-
товидни съцветия. Билката е известна още като 
гущерка, еньово биле, бяла китка.
Местообитание. Расте по сухи тревисти мес-

та, край пътища, из храсталаци, ливади, паси-
ща и разредени гори, докъм 1500 м н.в.
Използваема част. Цвят, цветни кошнички от 

бял равнец.
Бране. Май-септември.

Сушене. Суши се в  добре проветриви поме-
щения.
Действие. Противовъзпалително, жлъчегонно, 
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кръвоспиращо, апетитовъзбуждащо.
9. Шапиче (Alchemilla vulgaris)- многогодиш-

но тревисто растение с пълзящо хоризонтално 
коренище. Стъблата са изправени или припов-
дигащи се, 10-50 cм високи. Приосновните лис-
та са събрани в розетка, цветовете са с къси 
дръжки, плодовете са яйцевидни, на върха за-
острени, жълтокафяви.
Местообитание. По тревисти места, из влажни

ливади и край планински потоци, над 1000 м н.в. 
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 Използваема част. Стрък от шапиче.
Бране. Май-септември.
С остър нож се отрязва цялата надземна част 

на растението по време на цъфтеж. Да не се 
изскубва и да се оставя най-малко 1/3 от рас-
тението с добре развити цветоносни стъбла.
Сушене. Билката се почиства от примеси и се 

суши на сянка. Стръковете се разстилат реха-
во. Сухата билка се почиства отново от приме-
си и променени при сушенето стръкове.
Действие. Затягащо, противовъзпалително, ра-

нозаздравяващо и кръвоспиращо.
10. Жълт кантарион (Hypericum perfuratum L.)

- многогодишно тревисто растение с хоризон-
тално пълзящо коренище. Стъблата са изправе-
ни или възходящи, 20-100 cм високи, цилинрич-
ни или слабо двуръби, голи, в горната част сил-
но разклонени. Известно като звъника, кърски 
чай, порезниче, Христова чудотворка.
Местообитание. По сухи тревисти и храста-

лачни места, в разредени гори и сечища, край 
горски пътища, докъм 2000 м н.в.
Използваема част. Стрък от жълт кантарион.
Бране. Юни-август.
Сушене. Суши се в проветриви помещения 

или под навес, на китки около 25-30 стръка, 
окачени рехаво една до друга. Стръковете съх-
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нат сравнително бавно, което налага китките 
да се обръщат внимателно. 
Действие. Противовъзпалително, регенера-

тивно, антибиотично, противовирусно, капиля-
роукрепващо, затягащо и меко антидепресивно. 

11. Камшик (Agrimonia eupatoria L.) - много-
годишно тревисто растение с късо дебело ко-
ренище. Стъблото 30-120 cм високо, изправено, 
силно влакнесто. Растението е известно още 
като царска тревичка, чернодробна детелина, 
гребник, маясъливче. От древността е известно 
като средство против змийската отрова, сму-
щения в зрението и за засилване на паметта.
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Местообитание. По тревисти места, из лива-
ди и пасища, в храсталаци и редки гори, край 
горски пътеки докъм 1600 м н.в.
Използваема част. Стрък от камшик.
Бране. Юни-август.
Бере се по време на цъфтеж. Отрязват се об-

листените стъбла до 30 cм от върха и макси-
мална дебелина до около 3 мм. Билката не се 
поставя в торби, за да не се оронят цветовете.
Сушене. Билката се почиства и се суши на 

сянка в проветриви помещения или под навес. 
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Стръковете се разстилат на пласт от 4 до 6 cм 
и се обръщат 1-2 пъти.
Действие. Затягащо, диуретично, апетитовъз-

буждащо и жлъчегонно, противовъзпалително.
12. Риган (Origanum vulgare L.) - многогодиш-

но тревисто растение с късо разклонено коре-
нище с надземни издънки. Известно още като 
овчарски босилек, руски чай, балкански чай.
Местообитание. Из храсталаци, в покрайнини 

на гори, в сечища, по открити каменисти места 
и горски поляни докъм 1700 м н.в.
Използваема част. Стрък от риган. 
Бране. Юни-август.
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Бере се по време на пълен цъфтеж. С остър 
нож се отрязват облистените цветоносни стъб-
ла до 25 cм от върха.
Сушене. Билката се суши в проветриви поме-

щения, на китки с около 20 стръка, окачени на 
опънати телове.
Действие. Антисептично, отхрачващо, антис-

пастично, успокояващо нервната система.
13. Червен кантарион (Centaurium erythraea 

Rafn.) - Двугодишно тревисто растение, извест-
но още като бабино биле, горчивка, трескавиче.
Местообитание. По сухи тревисти и каменис-

ти места, в храсталаци, край горски пътища, по 
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сухи ливади и пасища, докъм 1500 м н.в.
Използваема част. Стрък от риган.
Бране. Юни-август.
Бере се по време на цъфтеж. С остър нож 

се отрязват цветоносните стъбла до 20 cм от 
върха.
Сушене. Билката се суши в проветриви поме-

щения, на китки с около 10-15 стръка, като се 
обръщат често.
Действие. Апетитовъзбуждащо и подобрява-

що храносмилането.
14. Черна боровинка (Vaccinium myrtillus L.)

- листопадно храстче, високо 10-40 см, със 
силно разклонени, ръбести стъбла. Цветовете 
зеленикави, кълбовидни, на къси дръжки в паз-
вите на горните листа, плодът синкавочерен с 
тъмночервена месеста част.
Местообитание. Расте по каменисти и скалис-

ти поляни, из разредени иглолистни, по-рядко 
в широколистни гори, от 900 докъм 2200 м н.в.
Използваема част. Стрък и плод от черна бо-

ровинка.
Бране. Юни-септември.
Стрък от черна боровинка – бере се по време 

на цъфтеж, като с остър нож се отрязват об-
листените стъбла. Плод от черна боровинка – с 
ръка или боровинкоберачки. Да не се изскуб-
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ват растенията.
Сушене. Плодовете се разстилат на пласт 

около 2 cм върху постелки, като често се раз-
бъркват под навеси или добре проветриви по-
мещения.
Действие. Затягащо,противовъзпалително и 

хипогликемично.
15. Бяла бреза (Betula pendula Roth.) - дър-

во, 20-30 м високо, с рехава пирамидална ко-
рона. Кората е бяла, гладка, лющеща се на 
хоризонтални ивици. Мъжките цветове в увис-
нали цилиндрични, 6-10 cм дълги реси по 2-3 
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на върховете на клонките, а женските в изпра-
вени, цилиндрични реси 2-4 cм, разположени 
в пазвите на листата. Плодът е орехче с две 
ципести крилца.
Местообитание. Расте из разсветлени гори и 

по скалисти места, най-често в зоната на игло-
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листните, по-рядко в широколистни гори, докъм 
1000 м н.в.
Използваема част. Листа или листни пъпки от 

бяла бреза.
Бране. Юни-септември.
Брането се извършва при пълно развитие на 

листата. Не се допуска събиране на листа от 
върхове на млади дървета и повече от 1/3 от 
листната маса на дървото.
Сушене. Листата се разстилат и през първите 

2-3 дни се разбъркват до 2-3 пъти на ден, след 
което до пълното изсушаване обръщанията се 
рареждат до едно на ден. 
Действие. Диуретично и противовъзпалително.

 16. Клинавиче (Astragalus glycyphyllos L.) 
-многогодишно тревисто растение с вертикален 
корен. Стъблото от основата силно разклоне-
но с голям брой полегнали и разпространени 
клонки. Плодът 3-4 см дълъг, сърповидно извит. 
Растението е известно още като сграбиче и ор-
лови нокти.
Местообитание. Из разредени гори и горски 

поляни, из храсталаци, по скалисти и тревисти 
места докъм 1800 м н.в.
Използваема част. Стрък от плодове от кли-

навиче.
Бране. Юли-август.
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Бере се в края на цъфтежа при образуване 
на плодове. Отрязват се връхните части с дъл-
жина до 30 cм, но не до земята. Набраните 
растения се поставят рехаво в кошница, а не 
в торби.
Сушене. Билката се почиства и се разстила 

на пласт от 3-5 cм върху постелки на сянка в 
сухи проветриви помещения или под навеси.
Действие.Отхрачващо, диуретично, слабител-

но, потогонно, противовъзпалително.
17. Леска (Corylus avellana L.) - храст или ни-

ско дърво 2-5 м с гладка кора. Листата в осно-
вата сърцевидни, към върха заострени. Плодът 



25

е сух, неразпуклив лешник, обвит със зелена, 
дълбоко наделена чашковидна купола. Позната 
като лещак, лесковина, църна леска.
Местообитание. Из храсталаци, в краищата 

на широколистни гори, на мястото на изсечени 
гори докъм 1800 м н.в.
Използваема част. Лист от леска.
Бране. Юли-август.
Бере се, когато листата са добре развити и са 

запазили зеления си цвят. Поставят се рехаво 
в кошница.
Сушене. Билката се почиства и разстила в 

сухи проветриви помещения или под навеси.
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Действие. Затягащо, противовъзпалително, 
укрепващо стените на вените и капилярите и 
при възпаление на простатната жлеза.
18. Бъзак (Sambucus ebulus L.) - многогодиш-

но тревисто растение с дълго пълзящо, силно 
разклонено коренище. Стъблото е изправено, 
1-2 м високо, в горната част разклонено. Из-
вестно като базунек, мастилница, див бъз.
Местообитание. Расте по изоставени места 

като бурен край селища и пътища, крайречни 
тераси, докъм 1800 м н.в.
Използваема част. Плод от бъзак.
Бране. Август-октомври.
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Сушене. Суши се в много добре проветриви 
помещения, под навеси или на открито. След 
отделяне на по-голямата част от влагата, пло-
довете се оронват и се досушават на слънце.
Действие. Заздравяващо, диуретично, анти-

септично, тонизиращо, апетитовъзбуждащо и 
слабително.
19. Шипка (Rosa sp. diversa) - бодливи хра-

сти, 2-3 м високи. Стъблата силно разклонени, 
покрити с шипове. Венчелистчетата 5, розови, 
бели или червени. Плодовете сборни. Шипката 
е известна още като гюл, див трендафил, шипок. 
 Местообитание. Из храсталаци и разредени 
гори, по тревисти и каменисти склонове, синури 
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и край пътища, докъм 1500 м н.в.
Използваема част. Плод от шипка.
Бране. Август-ноември.
Сушене. Шипковите плодове се сушат в  до-

бре проветриви помещения или под навеси, 
като периодично се разбъркват. Плодовете са 
сухи, когато при натиск се чупят.
Действие. Авитаминозно, антискорбутно, за-

тягащо и диуретично.
20. Кукуряк (Helleborus odorus Waldst.et Kit.)- 

многогодишно тревисто растение с хоризонтал-
но разклонено, почти черно коренище. Стъбла-
та са изправени, високи до 60 см. Цветовете 
са 5-7 cм в диаметър, по 2-4 разположени  на 
върха на стъблото. Околоцветникът е съставен 
от 5 широко яйцевидни, светлозелени листчета.
Местообитание. Расте из разредени гори и 

храсталаци, докъм 1500 м н. в.
Използваема част. Коренище с корени от ку-

куряк. Силно отровно растение!
Бране. Септември, октомври или март.
Коренищата се изкопават с лопата и се из-

рязват с нож надземните части.
Сушене. Коренищата се измиват в течаща 

вода и се разстилат на тънък пласт. Суши се 
под навеси или на открито.
Действие. Кардиотонично, диуретично и мест-



29

но анестезиращо, външно при косопад, пърхут, 
стимулиране растежа и укрепване на косата.

Планът за управление на Природен парк „Ви-
тоша“ допуска събирането на лечебни растения 
на територията на парка само за лични нужди 
в количества и по начин, съгласно Закона за 
лечебните растения. Не се допуска ползването 
на лечебни растения, горски плодове и гъби, 
представляващо стопанска дейност, когато те 
не са култивирани от собственици или ползва-
тели на земи, гори или водни обекти в парка.  
Не се допуска разкриването на изкупвателни 
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пунктове за лечебни растения на територията 
на парка.
Всяка година Министърът на околната среда 

и водите издава заповед, с която се уточняват 
забраните и допустимото ползване на различ-
ните видове лечебни растения.

Забранени за събиране лечебни растения 
са: мечо грозде, дилянка, копитник, исладски 
лишей, катраника, исоп, момина сълза, гориц-
вет, всички видове орхидеи.
Билки под специален режим на ползване са: 

иглика, кисел трън, тлъстига, лазаркиня, лудо 
биле, ранилист, решетка, шапиче и др.
Сред лечебните видове, защитени от Зако-

на за биологичното разнообразие и включе-
ни в Червена книга на България са: жълта и 
петниста тинтяви, кръглолистна росянка, мечо 
грозде, тис, лудо биле, панчичева пищялка и 
др.  Тяхното събиране, дори и за лични нужди, 
е абсолютно забранено!

Снимки: Соня Цонева
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