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ЛАВАНДУЛА 
     Силно разклонен, 30-80 см висок 

полухраст с многобройни възходящи 
или изправени стъбла. Цветоносните 
клонки са четириръбести, в основата 
гъсто облистени, нагоре с дълго 
безлистно междувъзлие и на върха с 
класовидно съцветие. Листата са 
срещуположни, приседнали, 
продълговато линейни, целокрайни, 
сивозелени, с подвити ръбове. 
Цветовете са синьовиолетови, 
събрани по 6-10 в лъжливи 
прешлени, образуващи прекъснати 
класовидни съцветия. Венчето е 
двуустно, с горна двуделна и долна 
триделна устна.. Цъфти юли-август. 
Отглежда се в райони с надморска 
височина до 1000 метра. 
Лавандулата има успокояващо 
нервната система действие, 
премахва спазмите на гладката 
мускулатура, има и 
болкоуспокояващо и 
дезинфекционно действие. 



 



ЛИПА 
     Високи до 25-30 м дървета, 

разклонени, с гъста корона. Листата 
са последователни, с неправилно 
сърцевидна форма, назъбени 
покрая, с дълги дръжки, с 
прилистници в основата. Цветовете 
са събрани в полусенник, чиято 
дръжка е сраснала с главната жилка 
на присъцветника, който е 
ланцетен, целокраен, кожест, с 
мрежесто жилкуване. Чашката на 
всички е петлистна, венчето е 
светложълто, петлистно. Тичинките 
са многобройни. Плодът е 
едносеменно меко орехче при 
дребнолистната липа и с твърда, 
вдървена обвивка при останалите 
два вида. Дребнолистната липа 
цъфти най-късно към средата на 
лятото - след едролистната и 
сребролистната. Цветовете на 
липата притежават потогонно, леко 
дезинфекционно, противоспастично, 
противовъзпалително и диуретично 
действие. 



 



ШИПКА 
Храст с прави или извити стъбла, 

стигащи на дължина до 3 м и 
покрити с твърди бодливи, 
сърповидно извити шипове. 

Цветоносните стъбла понякога са 
без шипове. Цветовете са розови 

или бели. Плодчетата са 
едносеменни орехчета, затворени в 

месесто цветно легло, което се 
разраства и образува яркочервен, 

яйцевиден до сферичен плод - 
шипка. Цъфти май-юли, а 

плодовете узряват през есента. 
Расте из храсталаци и редки гори, 

край реките, по тревисти склонове и 
синури, в равнините и планините до 

2000 м надморска височина. 
Подобряват окислително-

редукционните процеси в клетките, 
уплътнява капилярите, действат 

диуретично. Шипката влияе 
благоприятно на функциите на 
костния мозък и обмяната на 

веществата. Лечебният ефект се 
дължи главно на витамините.  



 



НЕВЕН 
     Едногодишни цветя с жълт до ярко 

оранжев цвят. Често се споменава в 
индийската религиозна и популярна 
култура. Името му на български 
означава буквално „не вехна“.Невенът 
е познат като лечебно средство още от 
Древна Гърция. И до днес настойка от 
невен помага при заболявания на 
черния дроб и против спазми на 
вътрешните органи. Любим на 
мързеливите домакини, защото 
семената, които образува в периода на 
цъфтеж се запазват през зимата и 
рано на пролет покълва (по подобие 
на плевелните растения. Обича яркото 
слънце и влагата в почвата. Цъфти от 
началото на юни до падане на първите 
снегове. Calendula officinalis се 
чувства най-добре в смесени 
бордюри. За съжаление още не са 
създадени хибридни форми. В 
козметиката се използва при 
производство на шампоани и кремове 
на растителна основа. 

 



 



Еньовче  
     Многогодишно тревисто 

растение с изправени или 
приповдигащи се стъбла, високи 
от 30 до 120 см. Листата са с 
линейна форма, дълги от 15 до 
25 мм, широки 0,5-2 мм, 
разположени по 8-12 на брой в 
прешлени по стъблото, на върха 
с осилче, с подвит надолу ръб. 
Цветовете са събрани в дълги, 
гъсти, метличести съцветия. 
Венчето жълто, широко 2.5-3 мм, 
с тръбеста основна части и 
разделена на 4 остри дяла горна 
част. Чашка липсва. Плодът е 
сухо орехче дълго 1.5 мм. Цъфти 
през месеците май - август. 
Местообитание: Сухи тревисти 
места. Установен е в цялата 
страна. 

 



 



КОПРИВА 
      Многогодишно тревисто 

растение, високо до 150 см, с 
дълго, пълзящо коренище. 
Стъблото е четириръбесто, 
изправено, вдървенено в 
основата. Листата са 
срещуположни, продълговато 
сърцевидни, към върха заострени, 
с напилен ръб. Цялото растение е 
покрито с парливи власинки. 
Цветовете са еднополови, дребни, 
жълтозелени, групирани в 
увиснали съцветия - сложни реси. 
Растението е двудомно. Плодът е 
едносеменно орехче. Цъфти от 
май до септември.  

     Пресният сок от растението и 
стритите пресни листа са 
използвани още от древната 
медицина като кръвоспиращо 
средство при кръвоизливи от 
носа, червата, при маточни и 
други кръвотечения.  

 



 



ДИЛЯНКА 
     Дилянкови или Валерианови е 

семейство двусемеделни 
основно тревисти растения. 
Някои видове са храсти или 
храстообразни. Имат дребни 
цветчета и образуват 
съцветия, от корените на част 
от видовете се извличат 
ароматни масла за използване 
в медицината и 
парфюмерията. 
Разпространени са основно в 
Средиземноморието, в 
умерените и студени райони на 
Евразия и Северна Америка, и 
в Андите в Южна Америка. 
Дилянката има успокояващо 
действие върху нервната 
система. 

 



 



БЯЛ РАВНЕЦ 
      Белият равнец е растение, типично 

за Северното полукълбо. 
Многогодишно тревисто растение с 
пълзящи подземни издънки, с право, 
неразклонено стъбло, с 
последователни, ланцетни, двойно 
или тройно пересто нарязани листа. 
Основните листа са с дълга дръжка, 
стъблените - седящи. На върха на 
стъблото цветните кошнички са 
събрани в гъст щит. Всяка кошничка 
се състои от 5 периферни, бели, 
езичести цветове и от 3 до 10 
жълтокафяви, тръбести. Обвивните 
листчета на кошничките са 
керемидоподобно наредени, по ръба 
си са люспести, червеникавокафяви, 
а в средата - зелени. Цъфти от юни 
до септември. За лечебна цел се 
използват цветните кошнички  и 
надземната част, отрязана 15-20 см 
от върха. 

 



 



МАЩЕРКА 
     Многогодишно тревисто растение или 

полухраст с пълзящи или полегнали 
стъбла и възходящи цветоносни 
клонки, високи до 20 см. Цветовете са 
розови, лилави или бели, събрани в 
съцветия. Чашките и венчето са 
двуустни. Цъфти през юни-септември. 
Има голям брой видове и форми, 
които трудно се различават. У нас са 
разпространени около 15 вида. 
Срещат се по тревисти и скалисти 
припечни места из горските поляни и 
пасища, а по-рядко в ливадите из 
цялата страна. Най-широко са 
разпространени в предпланинските и 
средно високите части на планината. 
Мащерката спокойно може да бъде 
наречена лек за всичко. Използват се 
цъфтящите й части. Поради богатото 
съдържание на етерично масло 
притежава отхрачващо, антисептично, 
противовъзпалително, 
спазмолитично, газогонно и 
болкоуспокояващо действие. 



 



МАТОЧИНА 
     Маточината е многогодишно 

тревисто растение от семейство 
Устноцветни, растящо в южна 
Европа и Средиземноморието. На 
височна достига 70-150 см. 
Листата имат лека миризма на 
лимон. В края на лятото се 
появяват малки цветове, пълни с 
нектар. Расте из храсталаци и 
редки гори по тревисти и 
каменисти места из цялата 
страна. Надземната част на 
маточината е използвана от 
старите гърци и римляните 
заради приятния ѝ освежителен 
мирис, напомнящ този на 
лимонова кора. Използва се при 
приготвяне на болета, ликьори. 
Не бива да се смесва със силни 
подправки като мента, индийско 
орехче, джинджифил. 



 



МЕЧО ГРОЗДЕ 
      Представлява вечнозелен храст с 

пълзящи клонки дълги 20-50 см, с 
малки яйцевидни кожести листа 
дълги 1-7 см. Листата на мечото 
грозде съдържат фенолните 
глюкозиди арбутин и метиларбутин, 
дъбилни вещества, урзолова 
киселина, флавоноиди. Цветовете 
са с форма на камбанка, бели или 
бледо розови, на гроздове от 2-20 
цвята, цъфтят през май-юни. Дават 
малки сферични червени плодчета. 
Узряват през късното лято или 
есента.Вирее по сухи, каменливи 
места, както и в иглолистни гори. В 
България се среща във всички 
планини на надморска височина 
между 1500 и 2900 метра. 
Основното действие на мечото 
грозде е уроантисептично, което се 
дължи на съдържащите се арбутин 
и метиларбутин. Има и слабо 
диуретично действие. Прилага се в 
случаи на хроничен цистит и 
пиелит. 

 



 



ЖИВОВЛЕК 

    Многогодишно тревисто растение с 
голо, безлистно цветоносно 
стъбло, високо 10-15 см, и листа 
събрани в приосновната розетка. 
Листата са с къси дръжки, 
ланцентни. Цветовете са дребни, 
белезникави. Цъфти през май и 
август. Расте из ливади и пасища 
по сухи тревисти и песъчливи 
места. Среща се из цялата страна. 
В народната медицина живовлякът 
намира широко приложение при 
стомашно-чревни заболявания, 
гастрити, колити, дори при 
злокачествен тумор на стомаха. Тя 
се препоръчва и при възпаление 
на пикочния мехур, възпаление на 
венците, гъбични заболявания, 
възпаления на очите. 

 



 



СМРАДЛИКА 
     Смрадлика или позната още като 

Тетра  е многогодишен храст, висок 
до 5 метра, близък до рода Шмак. 
Клоните му имат червеникава гладка 
кора и жълта дървесина. Листата са 
елиптични или яйцевидни с ясно 
видима нерватура (жилкуване). 
Отдолу са сивозелени, а отгоре 
тъмнозелени, с характерна миризма. 
През есента те почервеняват. 
Цветовете са зеленикавобледи, 
двуполови, събрани в съцветие - 
метлица, с петлистна чашка, 
петлистно венче и 5 тичинки 
разположени между 
венчелистчетата. Цветните дръжки 
са покрити с дълги власинки. След 
прецъфтяването на цветовете 
дръжките се покриват с розови, 
зеленикави или червеновиолетови 
власинки. Плодът е черен и гол. 



 



ВЕТРОГОН 
      Многогодишно тревисто растение. 

Височината на растението над земята 
е от 20 до 80 см. Стъблото е 
изправено, силно разклонено от 
основата. Надземната част е с 
кълбовидна форма. При основните 
листа на дръжка с триделна петура, с 
бодливи зъбчета по ръба. Стъбловите 
листа са приседнали и обхващат 
стъблото, пересто наделени и 
бодливи. Цветовете събрани в сбити 
кълбести съцветия. Цъфти юни-
август. Расте по сухи тревисти места - 
пасища, сухи ливади, край пътища и 
други повлияни от човешка дейност 
места, също и като плевел в различни 
земеделски култури. Разпространен е 
в цялата страна от 0 до 900 м надм. 
височина. Билката е с диуретично, 
спазмолитично, нефролитично и 
болкоуспокояващо действие. 
Използва се при различни 
заболявания на отделителната 
система. 
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