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• Българската флора съдържа 4102 вида висши растения. От тях

около 770 вида (19%) са лечебни растения. Около 200-250 вида се

използват ефективно в стопанско отношение. 

• 50% са многогодишни тревисти растения (глухарче, репей, 

тревист бъз, коприва, бял равнец, жълт кантарион, ружа, 

валериана, мента, лудо биле, живовляк и др.)

• 20% са едногодишни растения (лайка, мак, синчец, очанка); 

• 25% са храсти и дървета (върба, бреза, кестен, глог, шипка, 

трънка; хвойна, мащерка, малина, къпина, боровинка, смрадлика и

др.) 

• 5% са двугодишни тревисти растения (червен кантарион, 

пресечка, лечебна комунига)

Лечебните растения в България и област Пловдив



Лечебните растения в България и област Пловдив

• С над 30 вида се отличават семейства Сложноцветни (лайка, бял трън, 
пелин, бял равнец), Устноцветни (исоп, котешка стъпка, маточина, мента, 
мащерка, босилек), Розови (роза, шапиче, шипка), Бобови (сминдух, гръмотрън, 
жаблек, глушина), Сенникоцветни (бучиниш, копър, кориандър), Лютикови
(кукуряк, повет, горицвет) и Кръстоцветни (лечебна поточарка, синап) .

• Култивират се около 30-40 вида, част от които могат да се събират и от
дивата природа.

В област Пловдив:
• Aктивно се ползват 92 вида лечебни растения (данни 2011-2013). 

• Най–голям е обема на изкупуването на шипка, маточина, лайка, липа, 
коприва, мента, цвят бъз, пелин, полски хвощ, бръшлян. 

• Култивират се маслодайна роза, лавандула, мента, резене, салвия, шипка и
др.



Местообитания на лечебните растения

Лечебните растения участват в състава на дървесни, храстови и тревни

съобщества, като в някои от тях доминират, като заемат обширни

територии и придават облика на растителността. Други имат много

ограничено разпространение, единични находища и са с природозащитна

значимост. 

В габърово-горуновия, буковия и иглолистен пояси видовото

разнообразие на лечебни растения е най-голямо. В тези пояси се

наблюдават големи находища от мащерка, малина, жълт кантарион, дива

ягода, лечебно великденче, лечебна иглика, видове от род шапиче и др., 

разположени в границите на горски поляни, горски периферии и силно

разредени гори.

Под склопа на буковите гори широко разпространение имат лазаркинята, 

мечият лук, обикновеният здравец, a в иглолистните гори черната и

червена боровинка, обикновения здравец и др.



Местообитания на лечебните растения

По бреговете на реки, потоци и овлажнени скали се срещат

видове като сладка и мъжка папрат, блатняк , панчичева и горска

пищялка и др.

Над горната граница на гората, в субалпийския пояс, върху

големи площи са разпространени черната и червена боровинка, 

различни видове шапиче, дива ягода, трицветна теменуга, видове

очанка и др.

В ливадите и пасищата, разположени в алпийската зона, както и

по стръмните склонове и отвесни скали, преобладават ксерофитни и

мезофитни лечебни видове. Такива са червената и черна боровинка, 

видове шапиче, видове очанка, видове мащерка и др. 

В тази зона са локализирани популациите на консервационно

значимите лечебни растения като жълта и петниста тинтява, редките

видове шапиче, мечо грозде, рилски ревен, златовръх, панчичева

пищялка и др.



Местообитания на лечебните растения

В зоните със засилено човешко влияние

(в селищата, около пътеки, пътища, из

пасищата и т.н.) са разпространени лечебни

растения от групата на антропофитите като

теснолист и широколист живовлек, обикновен

пелин, подбел, козя брада, глухарче, тревист

бъз. 

Много типични са антропофитните

съобщества, възникнали в близост до

кошари, егреци и др. места за лагеруване на

домашни животни с повишено съдържание на

азот в почвата. Такива съобщества има на

много места и в тях са локализирани

значителни запаси от, коприва, лопен, бял

равнец, вратига.



Местообитания на лечебните растения

Лечебните растения формират и участват в местообитания с

консервационна значимост включени в мрежата Натура 2000

- 5130 Съобщества на Juniperus communis върху варовик

- 6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху

варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи)

- 6430* Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в

планинския до алпийския пояс

- 6510* Низинни сенокосни ливади

- 9130 Букови гори от типа Asperulo- Fagetum

- 9180 *Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни

склонове

-И др. 



Правила за събиране на лечебните растения и опазване

на находищата

За да бъдат намерени правилните видове

растения трябва да се знае в какви

местообитания се срещат.

Винаги трябва да се има предвид, че има редки

и застрашени растения, които се намират под

защитата на Закона.

Най-важното условие е да се

познават видовете лечебни

растения, за да могат те да се

различават от подобните им

видове. 



Правила за събиране на лечебните растения и опазване

на находищата

Билки се берат само в сухо, по

възможност слънчево време, след

вдигане на сутрешната роса.

Брането трябва да става в сроковете, 

определени за всеки вид. 

Преждевременното или закъснялото

бране води до похабяване на

ресурси. 

Билките изискват чистота! Берат се

само здрави, чисти растения, по

които няма паразити. 



Правила за събиране на лечебните растения и опазване

на находищата

Брането на билки трябва да се извършва

само в райони с плътни находища на

отделните видове. Да се избягва брането

на единични и разпръснати растения. 

При събирането на диворастящи видове

не трябва да се унищожава цялото

находище, а трябва да се оставят част от

най-добрите екземпляри за естествено

семенно размножаване и възстановяване

на находището.

При наличие на узрели плодове и семена

те се разпръскват за подпомагане на

естественото семенно размножаване.

НЕПРАВИЛНО!



Правила за събиране на лечебните растения и опазване

на находищата

• за корени, коренища, грудки и луковици от видове, 

които лесно възстановяват ресурсите си (вълча

ябълка, глухарче, гръмотрън бодлив, девисил, лапад

алпийски, оман чер, орлова папрат, прозорче горско, 

теменуга миризлива, чемерика лобелиева, чобанка

хибридна и др.) - до 70%;

• за корени, коренища, грудки и луковици от видове, 

които трудно възстановяват ресурсите си или растат

при специфични екологични условия (божур червен, 

здравец обикновен, змиярник петнист, иглика лечебна, 

мъжка папрат, орехче ливадно, орехче обикновено, 

ранилист лечебен, сладка папрат обикновена и др. - до

40%;

• за кори, листни и стъблени пъпки (бреза, бор, върба

бяла, дъб летен,леска обикновена и др.) - до 40%



Правила за събиране на лечебните растения и опазване

на находищата

• за листа (бреза обикновена, живовлек голям, живовлек

ланцетовиден, коприва, леска обикновена, малина, 

смрадлика и др.) - до 70%;

• за стръкове (великденче лечебно, звъника лечебна, 

иглика лечебна, камшик лечебен,коприва, мащерка, 

напръстник вълнест, подъбиче обикновено, равнец

хилядолистен, ранилист лечебен, риган обикновен, 

тлъстига лютива, шапиче и др.) - до 70%;

• за цветни пъпки, цветове, съцветия и цветни кошнички, 

плодове и семена (боровинка червена и черна, бъз

черен, глог червен, драка, зърнеш, иглика лечебна, 

лайка, липа, лопен гъстоцветен, мразовец есенен, 

орехче ливадно, офика, подбел, шипка и др.) - до 70% за

едногодишните и до 80% за многогодишните видове.



Правила за събиране на лечебните растения и опазване

на находищата

Експлоатацията на находищата се редува с период на

възстановяване на ресурсите. Период на възстановяване:

• при събиране на корени и коренища от видове, които лесно

възстановяват ресурсите си (гръмотрън бодлив, копитник, 

лапад алпийски, прозорче горско, решетка безстъблена, 

теменуга миризлива, чемерика лобелиева, чобанка, чувен и

др.) - 2 години;

• при събиране на корени и коренища от видове, които трудно

възстановяват ресурсите си или растат при специфични

екологични условия (дива тиква, здравец обикновен, иглика

лечебна, лудо биле, мъжка папрат, орехче обикновено, 

сладка папрат и др.) - 3 години;

• при събиране на грудки (божур червен, змиярник петнист, 

орехче ливадно) – 2 години;



Правила за събиране на лечебните растения и опазване

на находищата

• при събиране на листа (боровинка черна

и червена, лудо биле, малина, медуница

лечебна, подбел, смрадлика, чемерика

лобелиева и др.) - 1 година;

• при събиране на стръкове от видове, 

които трудно възстановяват ресурсите си

(горицвет пролетен, иглика лечебна, 

тинтява горска, тлъстига лютива и др.) - 4 

години;

• при събиране на съцветия от иглика

лечебна и лопен гъстоцветен - 2 години;

• плодове и семена от есенен минзухар и

зърнеш - 2 години.



Правила за събиране на лечебните растения и опазване

на находищата

Не е необходим период за възстановяване при събиране на

следните билки:

•коренища от вълча ябълка обикновена, коприва, орлова

папрат, репей и троскот;

• стръкове от видове, които лесно възстановяват ресурсите си

(ветрогон полски, великденче лечебно, вратига, дяволска уста

обикновена, звъника лечебна, змийско мляко, коприва, кучешко

грозде черно, пчелинок обикновен, равнец хилядолистен и др.);

• цветни пъпки, цветове и съцветия (бъз черен, глог червен, 

лайка, липа, подбел, равнец хилядолистен, слез горски и др.);

• плодове и семена с изключение на тези от есенен минзухар и

зърнеш .



Правила за събиране на лечебните растения и опазване

на находищата

Берат се само тези части от растенията, които

се употребяват като билки – стрък, листа, 

цветове и т.н. Например цветовете, плодовете

и семената се събират, без да се увреждат

другите части на растенията. 

При всяко излизане да се бере само от един

вид билка. Не е желателно смесването на

различни видове растения.

Най-добре е едно лице да бере билки само от

едно растение, като слага набраното в един и

същ съд.



Събиране на стъблени пъпки, кори и корени, коренища, 

грудки, луковици

• подземни органи (корени, коренища, грудки и

луковици) се събират през есента или рано през

пролетта преди вегетацията на растенията;

• кори - през пролетта във фаза на най-усилено

сокодвижение (март - май);

• листни и стъблени пъпки - през пролетта (март -

април), преди да се развият;

• борови връхчета - рано през пролетта, преди

вегетацията;

• Най–добре е кори да се събират, където са

планирани сечища.(бреза обикновена, бор, 

върба бяла, дъб летен, леска обикновена и др.)



Събиране на стъблени пъпки, кори и корени, коренища, 

грудки, луковици

• подземните органи се изкопават, измиват

се бързо със студена вода, при

необходимост се обелват и нарязват на

късове;

Корени от глухарче, троскот, коприва могат да

се събират и при разораване на изоставени

ниви, лозя и т.н. 

• кори се събират, като се правят напречни и

надлъжни нарези и кората се отделя от

дървесината;

• листни и стъблени пъпки се събират чрез

отрязване на цели клонки и последващо

отделяне на билката;



Събиране на листа

1.Листата се събират през различен период от развитието на

растенията за различните видове.

- преди цъфтежа (коприва, маточина, мента, момина сълза), 

-по време на цъфтежа (боровинка черна и червена, 

блян черен, живовлек, лудо биле, слез горски, смрадлика) или

-след цъфтежа (бреза обикновена, глог червен и черен, глухарче

обикновено, липа, медуница лечебна, подбел и др.)

Изключение прави листа от мечо грозде, които се събират през

септември - октомври след узряване на плодовете.

Листата не се обират напълно, а се оставят младите листенца, 

разположени по връхните части на растенията. Събирането на листата, 

докато не са напълно развити, не е рентабилно – имат по-малко тегло и

почерняват при сушенето.



Събиране на листа

Листа се събират по следния начин:

• едри листа (бреза, блян черен, живовлек, 

лудо биле, напръстник вълнест, подбел, 

татул и др.) се събират, с дръжки или без

дръжки, от розетките, стъблата или

клонките; 

• листа от коприва, маточина и мента се

събират чрез отрязване на целите

облистени стъбла и последващо отделяне

на листата;

• дребни листа (боровинка червена и синя) 

се събират, като се отрязват целите

облистени клонки и листата се отделят

чрез очукване след изсушаването им.



Събиране на цветни пъпки, цветове и съцветия

Цветни пъпки се събират непосредствено преди

разцъфтяването им. Цветове и съцветия се събират в

началото на цъфтежа или при пълен цъфтеж. 

Цветове и съцветия се събират по следните начини:

• венчелистчета (божур червен, лопен гъстоцветен и

др.) се събират чрез откъсване от цвета;

• едри цветове (ружа лечебна, слез горски и др.) се

събират един по един или на групи, с къси цветни

дръжки или без дръжки;

• съцветия и цветни пъпки (бъз черен, глог червен, 

иглика, липа, трънка) се събират, като се откъсват или

отрязват целите съцветия;

• цветни кошнички от сложноцветни (глухарче,паричка, 

подбел и др.) се събират една по една, с къси дръжки.



Събиране на стръкове

• Стръкове се събират в началото на цъфтежа

или по време на пълен цъфтеж преди плодообразуване.

• Стръкове се събират по следния начин в зависимост от

височината на растенията:

а) стръкове от едри тревисти растения (вратига, върбинка

лечебна, дяволска уста, кантарион жълт, пелин бял, пчелинок

обикновен, равнец хилядолистен, ранилист лечебен и др.) -

отрязват се с нож, ножица, сърп горните облистени части на 20 -

30 сm от върха, при основните листа и облистените издънки; 

б) стръкове от дребни тревисти растения и полухрасти

(великденче лечебно, мащерка, очанка обикновена, подъбиче

бяло и обикновено, и др.) - отрязва се с нож, ножица, сърп цялата

надземна част;

в) Не бива да се изскубва цялото растение от почвата. 



Събиране на плодове и семена

Билките се събират в различен период/фаза

от вегетацията на растенията:

• месести плодове (боровинка черна и червена, бъз черен, касис, киселица, 

къпина полска, малина, офика, шипка, ягода горска и др.) - след пълното

им узряване;

• сухи плодове от сенникоцветни - непосредствено преди пълното им

узряване (за да се избегне разпиляването на семената);

• семена - непосредствено преди пълното им узряване.

Изключения са:

• лъжливи плодове (галбули) от синя хвойна се събират на втората година

след образуването им преди тяхното омекване; 

• семена от минзухар есенен се събират през юни - юли на следващата

година след цъфтежа непосредствено преди пълното им узряване.



Транспортиране и първична обработка на

билките

Набраните растения се поставят рехаво в съдове

кошове, кошници, кутии, касетки и др., без да се

притискат и уплътняват, за да не се увреждат

механично и да не се запарват. 

Транспортните средства, с които се превозват

свежите билки, се поддържат чисти, сухи и при нужда

се застилат или покриват. 

Събраните свежи билки, преди да се сушат, се

почистват от променени части от билката, други

части от растението или други растения, минерални и

органични примеси. 

Набраният материал се суши веднага след брането. 

Не се оставят в никакъв случай на куп поради

опасност от запарване.
НЕПРАВИЛНО!



Проект: „Популяризиране на устойчиво ползване на билките в България”

За връзка с екипа на проекта:

Фондация „Информация и природозащита”

www.ecologybg.com

consult@ecologybg.com

тел./факс: 02 872 14 83

Благодаря за вниманието!


