СУ “Ангел Каралийчев”
гр. Стражица
Иновативно училище

Кратък сборник
на често използвани
лечебни растения

Стражица, 2022 год.

Вид: Обикновено блатно кокиче
(Leucojum aestivum)

съгласно заповед на министъра на околната среда и водите.
Включен е в Червена книга на Република България – том 1
– с категория „застрашен“.

Семейство: Кокичеви
Описание Многогодишно
луковично растение, високо 65 см.
Листата са линейни, без листни
дръжки, разположени приосновно,
2–6 на брой. Цветовете, 3–7 на
брой разположени на върха на
стъблото с нееднакво дълги
дръжки. Цветът е съставен от шест
еднакви, бели, със зелени върхове,
дълги 10 – 15 cm околоцветни листчета. Цъфти април-май.
Цветовете излъчват силна приятна миризма. Растението е
отровно!
Местообитание – В България се среща обикновено блатно
кокиче по влажни ливади и мочурища и в крайречни гори.
Среща се на територията на община Стражица. В България
е разпространен в следните фитогеографски райони:
Дунавска равнина, Североизточна България, Черноморско
крайбрежие, Тунджанска хълмиста равнина, Тракийска
низина, Западни Родопи, Струмска долина, Софийски
район и Витоша. Растението е лечебно и декоративно.
Видът не е защитен от Закона за биологичното
разнообразие, но е под специален режим на ползване

Приложение –
Използва се надземната част.
300 броя листа и цветове и 1
литър ракия. Цветовете се
пускат цели в стъклена бутилка
или буркан, а стъблата и
листата на блатните кокичета
се наситняват. Заливат се
с ракията, съдът се затваря и се
оставя на тъмно 40 дни. След като това време мине, може
да използвате извлека.
При ревматоидни проблеми, артрози, болки в ставите се
правят компреси с извлека или разтривки на болните места.

Вид: Обикновен босилек (Ocimum
bazilicum)
Семейство:

това трябва да престои 30 минути и да се пие три пъти
дневно по 80 мл. половин час преди хранене.

Устноцветни

Описание
Обикновеният
босилек
(Ocimum
basilicum),
известен още като „царска билка“
(от гр. basilicum – царски), е
едногодишно тревисто растение с
голо
четириръбесто
стъбло.
Разклонено достига до височина 60
cm. Листата му са яйцевиднопродълговати с дълги дръжки и
заострени в края. Цветовете са предимно бели, много рядко
лилаво-бели или червени. Плодовете са сухи и след като
узреят се разпадат на четири малки семенца. Цъфти от юни
до септември.
Местообитание - Родина на босилека са тропиците на Азия
и Африка. Отглежда се културно в Европа от векове.
Приложение - Билката е много известна с успокояващото
си действие върху стомашно-чревния тракт и нервната
система, успокоява състояния на язва, гастрит, болки в
стомаха или газове.
При гастрит се препоръчва 2 с.л. сушен босилек да се залеят
с 300 мл. гореща вода и сместа да се вари една минута. След

Отглеждане - Отглеждането на босилек в домашни
условия става лесно. Засяват се семена в саксия или
сандъче. Босилекът е топлолюбив, затова за да поникнат
семенцата температурата трябва да бъде около 15 градуса.
От три до пет дни се наблюдават първите кълнове.

Вид: Бял равнец ( Achillea millefolium )
Семейство: Сложноцветни
Местообитание - Белият равнец е растение, типично за
Северното полукълбо. Среща се по поляни, край пътища,
ливади на открити слънчеви места в цялата страна.
Описание - Цъфти на широки
бели съцветия, образувани от
нежни, малки цветчета, обединени
в кошнички, върху дълги тънки
стебла.
Растението
има
специфична миризма.

Приложение - За баня на тяло: 100 гр. бял равнец /цялата
билка/ се накисва и оставя да пренощува в студена водa. На
следващия ден се кипва и след това се прибавя към водата
за банята.
Баните със запарка от бял равнец са особено ефикасни при
хемороиди, изпускане на урина, остеопороза, възпаления на
яйчниците, бяло течение, вагинит и други гинекологични
инфекции.

Вид: Мента (Menha piperita)
Семейство: Устноцветни
Местообитание – Ментата е род
многогодишни тревисти растения
от
семейство
Устноцветни.
Разпространена е главно в
северния умерен пояс. В България
се срещат около девет вида, с
многобройни вариации, от които
се отглежда M. piperita – черна
мента и джоджен – M. spicata.
Ментата е култивирано растение
и се отглежда като двугодишна и
многогодишна култура.
Описание - Многогодишно тревисто растение. Стъблото е
синкаво, четириръбесто, разклонено. Листата са прости,
продълговати, остро назъбени. Имат къса дръжка,
разположени са срещуположно. Имат жлези, отделящи
етерично масло. Цветовете са червеникаво-виолетови,
събрани на върха на стъблото в класовидни съцветия.
Семената са дребни.
Отглеждане - Ментата се отглежда като двугодишна и
многогодишна култура. Широко разпространена е в

България, като най-добре се развива във влажна среда и на
влажна почва. Най–често се размножава чрез коренище.
Приложение Използваема част на ментата са листата и надземните части.
Приготвяне на отвара - 2 супени лъжици нарязани листа се
заливат с 300 мл. вряла вода. Варят се 5-10 минути, след
което така приготвени се оставят да киснат 1 час. Действа
антисептично и болкоуспокояващо при възпаления на
горните дихателни пътища, и при различни чревни
проблеми, хроничен колит.

Вид: Глухарче ( Tarahacum officinalis)
Семейство: Сложноцветни
Местообитание - Глухарче, също Радика (Taraxacum), са
род многогодишни тревисти растения. Само в Европа са
класифицирани над
1200 вида и подвида
на това растение.
Разпространени са по
ливади и тревисти
места,
паркове и
градини, край пътища
и населени места.
Среща
се
изключително често по тревистите места на община
Стражица. Растението освен лечебно е и медоносно.
Описание Многогодишно тревисто растение. От
коренището над земята израстват по 1–2 крехки, изправени,
неразклонени безлистни и кухи стъбла, на върха на които
се намира по една цветна кошничка. В основата на
цветоносното стъбло, в розетка, са разположени листата на
растението. Цветовете на лечебното глухарче са събрани в
сравнително едри съцветия – кошнички, с диаметър до 3,5
см. При лошо време и нощем кошничките се затварят.
Опрашените и прецъфтели кошнички се превръщат в
пухести кълбенца с множество плодове. Листата, стъблото

и коренището съдържат млечен сок. Цъфти от ранна пролет
до есента.
Приложение - За медицински цели се използват
надземната част , коренищата и цветните кошнички.
Корените на глухарчето имат антиревматично, диуретично,
леко слабително и жлъчкогонно действие. Растението се
използва при чернодробни увреждания и камъни в
жлъчката. Извлек – 2 чаени лъжички ситно нарязани корени
се заливат с 250 мл. студена вода и се оставят да престоят 8
часа. Изпива се на глътки за един ден.

Вид: Лайка (Matricaria)
Семейство: Сложноцветни
Местообитание - . Разпространено е в Европа, Северна
Америка и Азия. Расте в буренливи и изоставени места и
край пътища. В България е разпространено от 0 до 1000 m
надморска
височина.
През
последните
години
местонахожденията на растението на територията на
община Стражица намаляват. Лайката може да се отглежда
и промишлено.
Описание
Лайката
(Matricaria) е едногодишно
тревисто
растение
с
разклонено
стъбло.
Високо е до 50 cm. Листата
са
двойно
и
тройноперести,
нишковидни, нарязани. Цветовете са събрани в съцветие
кошничка. Цветните кошнички са разположени на
върховете на многобройните стъблени разклонения на
дълги дръжки и се състоят от околовръстни, бели, езичести,
женски цветчета и вътрешни, тръбести, жълти, двуполови
цветчета. Цветното легло е изпъкнало, а отвътре - кухо.
Плодът е продълговата кафява семка. Другото име на
лайката е лайкучка.

Приложение - Може да се откриете по ливади, поляни и
пасища, около населените места, покрай пътищата из
цялата страна.
За лечебни цели се употребяват цветовете на билката, които
се събират през периода на цъфтежа от май до юли.
Използва се при заболявания на храносмилателния път –
гастрит, колики и газове в стомаха. Има благоприятен ефект
при камъни в бъбреците и пикочния мехур.
Запарка (чай от лайка) се прави от една супена лъжица от
билката, която се залива с 200 мл. кипяща вода. Трябва да
кисне 1 час. Прецежда се и се приема наведнъж. Дозата е
три чаши дневно.

Вид: Лавандула ( Lavandula vera )
Семейство: Устноцветни
Местообитание – Лавандулата произхожда от района на
Средиземноморието. Като диворастящо растение тя се
среща в Южна Франция, Източна Испания, Италия и
Северна Африка. С развитие на парфюмерийната
промишленост ареалът на отглеждане се разширява,
включвайки
Балканските
страни,
страните
на
Черноморския басейн, САЩ, Великобритания, Австралия и
др. Културата е внесена в България през 1907 г. и започва
да се отглежда в
опитното поле по
розата в Казанлък. До
края на 80-те години
тази
култура
се
отглежда предимно в
районите на Пловдив,
Стара
Загора,
Пазарджик
и
Благоевград,
а
напоследък е по-широко застъпена в цялата страна.
Насаждения от лавандула има и на територията на община
Стражица.
Описание - Кореновата система е силно развита. Тази
особеност прави растението подходящо за укрепване срещу

ерозия на почвата. Надземната част
на
растението
е
туфа,
с
полусферична форма и диаметър до
60
см.
при
теснолистната
лавандула. Старите разклонения са
вдървесинени, а най-младите –
тревисти, четириръбести и покрити
с власинки. Листата са линейни или
линейно-ланцетни,
приседнали,
целокрайни. Те са разположени
срещуположно и са покрити с трихоми. Листата на
теснолистната
лавандула
са
сивозелени,
а на
широколистната са по-обилно покрити с власинки и имат
белезникав цвят. Лавандулата е вечнозелено растение и
сменя листата си последователно. Цветовете са дребни,
двуполови, разположени пръстеновидно в съцветие клас.
Венчето е оцветено в бяло бледорозово, виолетово или
синьо. Цветовете на хибридната лавандула са едри и
стерилни, което я отличава от широколистната. Плодът е
едносеменно, сухо, гладко и овално орехче с лъскаво черен
цвят.
Отглеждане - Развива се най-добре на бедни, карбонатни
и песъчливи почви, тя е светлолюбива култура и не понася
засенчване. Лавандулата покълва трудно, за 20-30 дни. Не
понася прекомерна влага в почвата, а високата атмосферна
влажност по време на цъфтежа влошава качеството на
маслото.

Приложение - запарка (отвара) от лавандула се използва за
успокояване на ухапвания от насекоми, изгаряния, акне,
колики, сърцебиене, стомашни болки и главоболие. Една
супена лъжица сух цвят се залива с около 400 мл. кипяща
вода и се оставя да се накисне за 2 часа. Прецежда се и се
пие по една кафена чаша преди хранене три пъти дневно.

Вид: Обикновена мащерка ( Thymus
vulgaris)
Дива мащерка (Thymus serpyllum)
Семейство: Устноцветни
Местообитание
–
Мащерката е род от около
350
вида
ароматни
многогодишни, тревисти
растения и малки храсти,
високи до 40 cm, растящо в
Европа, Северна Америка и
Азия. Родът е силно
полиморфен и в България е представен от редица трудно
различими видове. Расте по слънчеви скалисти места и
поляни навсякъде в България. Култивирано, най–често се
отглежда
обикновената
мащерка.
Тя
идва
от
Средиземноморието и е най-подходяща за добре отводнени
почви и обича да расте на слънце.
Описание – Мащерките са многогодишни тревисти
растения. Стъблото е пълзящо, четириръбесто, зелено или
червено – кафяво. Листата са вечнозелени и в повечето
видове, са подредени в срещуположни двойки, на форма са
овални, ненарязани и малки. Цветовете са двуустни,
червено- виолетови, дребни, събрани по много в пазвите на

връхните листа.Плодът е сух. Цялото растение има приятна
миризма.
Отглеждане - Среща 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.
Използват се цъфтящите надземни части.
Семена за разсад се засаждат през м. март, като семенцата
се засипват с 5 мм. Почва. Поникват от 1 до 3 седмици, в
зависимост от условията.
Приложение - Мащерката се прилага се като запарка при
суха кашлица, спастичен бронхит, стомашно-чревни
възпалителни заболявания с колики, както и външно за
промивка на устната кухина и за гаргара.
Запарката от мащерка се приготвя, като 5 чаени лъжички
ситно нарязана мащерка се заливат с една чаена чаша вряща
вода (доза за 1 ден); запарката се приема студена.

Вид: Маточина ( Melissa officinalis)
Семейство: Устноцветни
Местообитание – Среща се из редки гори и храсталаци из
цяла България.
Описание - Многогодишно
тревисто растение. Стъблото е
четириръбесто, изправено ,
покрито с власинки. Листата
са
разположени
срещуположно. Цветовете са
разположени в пазвите на
горните листа, групирани в
прешлени.
Цветовете
са
белезникави. При натъркване
растението отделя приятна
лимонена миризма.
Отглеждане – Може да се отглежда
промишлено. В
градината, се
разсажда чрез коренище.
Приложение Използва се
надземната част на маточината,
която има приятен, освежителен
мирис на лимонова кора.

Две супени лъжици сухи листа от билката се заливат с две
чаени чаши вряща вода. След изстиване се прецежда и се
изпива за един ден.
Използва се успешно за снемане на стреса и тревожността
и за подобряване на съня и настроението. Оказва влияние
при дефицит на вниманието, хиперактивност и депресия, а
редовният прием изостря паметта.

Вид: Невен (Calendula officinalis)
Семейство: Сложноцветни
Местообитание - В България се отглежда, като градинско
растение.
Родината
му
е
Средиземноморието.
Разпространен е и в Средна Европа.
Описание Едногодишно
тревисто растение. Стъблото е
изправено, разклонено, обло до
50 см. Листата са мъхести,
последователни, приседнали. На
върха
на
стъблото
са
разположени
поединично
цветните кошнички с жълто–
оранжев
цвят.
Плодът
е
брадавичест.
Отглеждане
Невенът
е
светлолюбива, топлолюбива и средно влаголюбива Може
да расте при почти всеки климат и лесно се „самозасява“
година след година. Не се нуждае от непрекъснато
поливане и специални грижи. Размножава се чрез семена.

Приложение - За лечебни цели се използват само
съцветията, които се берат, когато са напълно разцъфнали.

Кремът от невен е изключително ефективен при
успокояване на обриви и всякакъв вид кожни реакции.
Три чаени чаши сушен невен и 500 гр. свинска мас.
Поставят се в стъклен съд, загрява се на слаб огън.
След няколко минути се сваля от котлона и се оставя да се
охлади. Прибира се в хладилника за една нощ. На
следващия ден сместа се разтопява отново, прецежда се
през тензух. Налива се в бурканче и се прибира отново в
хладилника, за да стегне.

Вид: Обикновен розмарин (Rosmarinus
officinalis)
Семейство:

Устноцветни

Местообитание– Той расте в
района на Средиземноморието.
Член е на семейството на
ментата
и
мащерката
Устноцветни, което включва и
много други билки и подправки.
У нас се отглежда като
култивиран вид.
Описание – Обикновеният розмарин (Rosmarinus
officinalis) е многогодишно тревисто растение с дървенисто
стъбло и миризливи вечнозелени игловидни листа. Расте в
различни форми, от изправен, до пълзящ. Изправените
форми достигат 1,5 m на височина, рядко до 2 m. Листата
са вечнозелени, 2–4 cm дълги и 2–5 mm широки, зелени
отгоре и бели отдолу, с гъсти къси власинки. Цветовете са
различни на цвят – бели, розови, морави, сини.
Отглеждане - Семената за разсад се засаждат през м. март,
засипват се с 4 мм. почва. Покълва трудно, от една седмица
до месец.
Приложение - Чай от розмарин - една чаена лъжица
листенца розмарин в 1 чаена чаша вода. Оставя се в гореща

вода в покрита купа за 10 минути, след това напитката се
прецежда.
Чаят от розмарин има противовъзпалителни и
антимикробни свойства, помага да се понижат нивата на
кръвната захар, помага за подобрение на настроението.

Вид: Салвия ( Salvia offiinalis)
Семейство: Устноцветни
Местообитание – Видът е разпространен в Южна Европа и
Средиземноморието, а също и в югозападната
полупустинна част на Северна Америка. Отглежда се доста
често из градините като декоративно и лечебно растение.
Описание – Градинският
чай представлява малък,
вечнозелен
храст
с
дървенисти
стъбла,
сивкави листа и сини до
виолетови
цветове.
В
ниските части стъблото се
вдървесява. На височина
растението достига около
60-80 см.
Листата са
разположени
срещуположно, зелени до
сребристо–сиви. Цветовете
са дребни, разположени в
юни.

съцветие. Цъфти от май до

Отглеждане – Размножава се чрез семена. В България
вирее из цялата страна, като диворастящо и градинско
растение. Предпочита сухи насипи и каменисти маста, с

много малко почва, обикновено с неутрално или алкално
рН. Салвията не можем да расте на сянка. Предпочита суха
или влажна почва и може да понася засушаване.
Размножава се чрез семена.
Приложение - Изплзват се листата. Прави се запарка от
една супена лъжица от билката в 500 мл. вряща вода.

Престоява около един час, прецежда се и се пие три пъти на
ден по една винена чаша, преди хранене. Пиенето на чай
ежедневно подобрява цялостното състояние на организма.
Има укрепващо действие, подобрява работата на черния
дроб и гръбначния мозък. Научни изследвания са доказали,
че укрепва паметта и цялостното състояние при
заболявания като Алцхаймер и деменция.

Вид: Шипка ( Rosa canina)
Семейство: Розоцветни
Местообитание - Разпространена е в по-голяма част на
Европа. В България се среща из храсталаци и тревисти
склонове, край реки, в равнините и планините до 1600 m
надморска височина из цялата страна.
Описание - Обикновената
шипка
е
диворастящ
бодлив
храст.
На
височина достига до 3 м.
Листата са голи, сложни,
яйцевидни,
назъбени.
Шипката цъфти от май до
юли.
Цветовете
са
единични, бледорозови до
бели с диаметър 4–6 cm и с
по пет венчелистчета.
Плодовете са лъжлив плод
– шипка. Те узряват през
есента и са овални,
червено-оранжеви, с размер 1–2 cm, месести, пълни с
множество мъхести семена.

Приложение –
Всички части на храста притежават полезни качества - и
клони, и плодове, и листа, и коренна част. Прилага се
вътрешно във вид на отвара и запарки. Запарка се приготвя
по следния начин: три супени лъжици ситно нарязани
плодове на шипка се заливат с две чаши вряща вода, оставя
се да ври 10 мин. в затворен съд и след престой от 12 часа
се прецежда. Приема се по 1/3 чаша три пъти дневно.
Прилага се като витаминозно средство и при нефролитиаза,
жлъчни заболявания и като диуретично средство.
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