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1. Вовед 

  Македонија е земја која е позната по добра местоположба, земја со 
богата историја, неопишлива природа како и земја со доста обичаи. Една 
таква област позната по својата историја, етнологија, традиција и култура 
која се наоѓа во нејзиниот краен јужен дел е областа позната како Мариово. 
Постојат повеќе легенди за името Мариово. Според една легенда Мариово 
се споменува како Марихова - по името на некој старешина од византиско 
време. Друга легенда поврзана со името Мариово која потекнува од римско 
време тврди дека оваа област го носела името Морина и настанала од море, 
тоа и денес го потврдуваат скелети од риби и школки кои се наоѓаат во 
разни ископнини на оваа област. Во поново време името Мариово се смета 
дека настанало од името на царицата Марија. Како област која била 
населена уште во антиката Мариово е преполно со траги од цивилизација и 
култура, кои јасно укажуваат на постоење на големи и доста раскошни 
градски населби од римско време, како што потврдуваат историчарите и 
археолозите од овај крај. 

 

                           Слика 1: Местоположба на областа Мариово 

 



 

Областа Мариово како дел од Античка Македонија е необична по многу 
нешта: необична е по својата дива убавина, по местоположбата заградена 
од планински венци, по неговата изолираност од околниот свет, по своите 
огромни природни богатства и по неговото најверојатно езерско потекло. 
Сето ова не е тешко да се поверува доколку се земе во предвид прекрасната 
местоположба на Мариово. Тоа е ридско – планински предел распослан 
помеѓу падините и билата на Селечка Планина од запад, Ниџе и Кожуф од 
југ, Дрен Планина на нејзиниот северен дел и Козјак од исток, а низ целата 
област протекува Црна Река. Планината Ниџе е позната по богатството со 
шума, планинските пасишта и разновидна фауна. Кожуф Планина изобилува 
со огромен воден потенцијал од која извираат многубројни реки, на оваа 
Планина сеуште опстојува рисот како редок и заштитен вид. Низ Мариово, 
Црна Река има карактер на планинска река, односно река со брз тек, тесно 
корито и и високи страни со изглед на кањон. Од аспект на рибарство оваа 
река е доста значајна за Мариовскиот крај, поради застапеноста на крапот, 
црвеноперката, кленот, сомот и други. Според географската положба и 
пристапноста кон поголемите градски центри, Мариово се дели на Битолско, 
Прилепско и Кавадаречко подрачје. 

 



                                              Слика 2: Планина Ниџе 

Богатиот етнолошкиот карактер на Мариово е тоа што  го прави овај крај 
доста познат, а со тоа и Македонија воопшто. Имено оваа област е 
седиштето на колоритно најбогатите народни носии. Мариово како област 
изобилува и со народно творештво особено народни песни, народни 
приказни, митови, легенди и преданија, што го прави овај крај уште поголема 
туристичка атракција. Кога се зборува за трудољубивоста на мариовскиот 
народ мора да се напомене  дека овдешното население располага со богат 
инвертар кој го изработува рачно, тука се изработуваат и народни носии по 
кои што е и препознатлив овај крај. Населението главно се занимава со 
сточарство и земјоделство. 

 

                                                  Слика 3: Река Црна 

 

 

 

 

 

 



2. Цел на истражувањето (Содржина) - Експертско видување   

2.1  Водопадите во Брник 

Во близина  на селото Рапеш на надморска височина од 1050 метри,е 
сместено селото Брник, кое се наоѓа на околу 713 метри надморска 
височина. Името на селото Брник се верува дека доаѓа од првиот жител по 
име Брне. Под селото Брник тече чистата и незагадена Брничка река. 
Оддалеченоста од околниот свет и неговата затскриеност во планински 
предел имале голем одраз во историскиот развиток на селото. Денес 
малкубројните жители на селото Брник вода за пиење добиваат од 
единствената чешма која е изградена во 1924 година . Во Брник околу 1830 
година е изградена црквата Св. Димитрија која и денес постои. И покрај тоа 
што овде изгледа како да е средновековие, селото Брник има и свои 
убавини: здрава и еколошки чиста околина, прекрасна дабова шума со 
многубројни шумски плодови, планинскиот чист воздух како и пространите 
пасишта.  

 

                                        Слика 4: Водопадот во Брник 

 

Оваа живописна околина ја надополнува свежината на Брничкиот водопад 
кој претставува вистинска реткост за овие краишта. Брничкиот водопад е 
доста оддалечен од с. Брник, како и од сите околни патишта. Прекрасниот 
амбиент исполнет со мир и спокојство го прави селото Брник достојно за 
посета кое воодушевува со мошне живописната околина во која се чуствива 
шумот на Брничкиот водопад кој слободно паѓа од 18 метри височина. 

 



 

2.2  Манастир ,,Св. Димитрија’’ во областа Tрново кај река Белица 

 

                                         Слика 5: Манастир Св. Димитрија 
 
 
Недалеку од с.Будимирци кое се наоѓа на 845 метри надморска височина, се 
наоѓа село Трново на 905 метри надморска височина кое денес важи за 
напуштена и запоставена област. Токму во оваа област, во подножјето на 
Кајмакчалан се наоѓа храмот подигнат во чест на Свети великомаченик  
Димитриј. Храмот кој опстоел со векови, неодамна е возобновен, и конаците 
од манастирот се сметаат за едни од најубавите во овај дел на Македонија. 
 

 

 

 

 



2.3 Областа ,,5 чешми’’ кај река Градешка 

Областа ,,5 чешми’’ се  наоѓа на  надморска висошина од 1351 метри. Оваа 
област е позната како излетнично место од минатото и и денес. Богата е со 
шумска и тревна вегетација. Карактеристично за оваа област е тоа што има 
5 чешми распоредени една до друга, а во нивна непосредна близина е река 
Градешка, што значи изобилува со големо киличество на вода. Денес 
водата од 5те чешми се користи за снабдување на селата од Мариово со 
чиста вода за пиење и наводнување. 

 

                        Слика 6: Областа ,,5 чешми’’ и река Градешка 
 
 
 
 
 

 

 

 



3. Листопадни дрва, билки и лековити растенија во Мариово 

Областа Мариово изобилува со плодно земјиште и големо количество вода, 
кое придонесува за растење и развивање на голем број на дрва, растенија и 
лековити билки. Во прилог ќе бидат опишани голем дел од нив, како и 
нивните лековити својства. 

Македонско име Латинско име 
Ајдучка трева Achillea millefolium 

Аронија Aronia melanacarpa 
Боз Sambucus nigra 

Боровинка Vaccinium myrtillus 
Босилек Ocimum basilicum 
Брест Ulmus campestris 
Бршлен Hedera helix 
Булка Papaver phoeas 

Вербена Verbena officinalis 
Вилино сито Carlina acaulis 

Гловач Echinops sphaerocephalus 
Глуварче Taraxacun officinale 

Горски босилек Napeta nuda 
Грав Phaseolus vulgaris 
Даб Quercus robur 
Дрен Cornus mas 

Жолта трева Genista tinctoria 
Зајачки трн Ononis spinosa 
Здравец Erodium cicutarium 
Ива трева Teucrium montanum 

Ивањско цвеќе Gallium verum 
Имела Viscum album 

Кадраво нане Mentha spicata 
Камилица Matricharia chamomilla 
Кантарион Hypericum perforatum 
Капина Rubus fruticosus 
Киселица Rumex acetosa 
Копар Anethum graveolens 
Коприва Utica dioica 
Лепка Gallium aparine 
Леска Corylus avellana 
Лопен Verbascum thapsiforme 
Лук Allium sativum 

Мајчина душица Thymus serpyllum 
Магарешки трн Onopordon acanthium 

Магдонос Petroselinum sativum 
Малина Rubus idaeus 
Морач Foeniculum vulgare 
Нане Mentha piperita 



Невен Calendula officinalis 
Овчарска торбичка Cepsella bursa-pastoris 

Орев Juglans regia 
Папрат Aspidium filix mas 

Пашканат Pastinaca sativa 
Пелин Artemisia absinthium 

Петровец Agrimonia eupatia 
Пиреј Agropyron repens 

Планински чај Sideritis scardica 
Ресник Eupatorium cannabium 
Рибизла Ribes divaricatum 
Риган Origanum vulgare 

Рузмарин Ruzmarinus officinalis 
Салеп Orchis morio 
Смрека Juniperus communis 
Тегавец Plantago lanceolata 
Тиква Cucurbita pepo 
Трнинка Prunus spinosa 
Троскот Polygonum aviculare 
Цикорија Cichorium  intybus 

Црвен кантарион Centaurum erytraea 
Црн слез Malva silvestris 
Чемер Gentiana lutea 
Чичок Atrium lappa 

Чувар куќа Sempervivum tectorum 
Шипинка Rosa canina 

Шумска јагода Fragaria vesca 
Бор Pinus 
Елка Abies 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Мајчина душица – Thymus serpyllum 

      

Мајчината душица е грмушеста билка, со висина од околу 20 – 30 см. На 
врвот од стеблето се создаваат округли цветови со розова или виолетова 
боја, кои испуштаат пријатен и јак мирис. Токму поради јакиот мирис кој 
обично е одбивен за осите, мајчината душица се сади покрај рози и други 
цветови кои се чувствителни за осите. Оваа билка расте на сончеви места, и 
има лековити состојки кои се наоѓаат единствено во листовите и цветовите 
на растението. Од големо значење е тоа што ова растение треба да се бере 
претпазливо, односно не смее да се кине бидејќи тоа ја уништува билката. 
Лековитоста на мајчината душица е разновидна, таа има својство да го 
спречи создавањето на многу патогени инфекции, како препарат за лечење 
на дишните патишта се покажала ист многу ефикасна. Оваа билка е еден од 
омилените лекови во народната медицина, која со векови се користи на 
лечење на органите за варење, дури се употребува и против цревни 
паразити, најчесто детски глисти, уште се користи при кашлица, за лекување 
на жолчка и црн дроб, за нервни болести, епилепсија,  слабокрвност, 
алкохолизам, грчеви во стомакот и уште многу други работи. Мајчината 
душица може да се користи како чај, зачин, масло и антисептичко средство. 

 



• Магарешки трн – Onopordon acanthium 

        

Магарешкиот трн е цветно, двегодишно растение со груби боцкави листови и 
карактеристични жилести стебленца. Цветовите се во форма на црвени 
соцветија на врвот на гранките. Растението р’ти на есен после првите 
дождови, додека пак цветовите излегуваат на лето и се со темнорозова боја. 
Оваа вилка вирее во предели каде што има суви лета, а расте како плевел 
во напуштени места, покрај патишта и ниви и до 2000 метри надморска 
височина. Магарешкиот трн има и лековити својства, пред се се користи за 
при болести на бубрезите и мочните патишта, ја подобрува функцијата на 
жолчката и црниот дроб и ги зајакнува жлездите. За оваа намена се користат 
цветовите и лисјата од билката. Магарешкиот трн уште се користи и за 
прочистување на крвта од маснотии, за лекување на рак на кожата и рани 
што тешко зараснуваат. 

 

 

 

 



• Магдонос – Petroselinum sativum 

 

 

Магдоносот е двегодишно растение со темнозелена боја, кое се користи како 
зачин. Ова растение потекнува од Иран. Магдоносот расте како самоник или 
се одгледува како градинарска култура. Цветовите на ова растение се мали 
со зелена боја и пријатен и освежувачки мирис, а висината на стеблото е до 
50 cm. магдоносот нема високо калорична вредност, но е иклучително богат 
со минерали и витамини, па затоа е и една од најздравите и најлековити 
билки. Листовите на магдоносот се доста богати со витамини пред се со 
витамин Ц, витамини од групата Б, дури го содржи и реткиот витамин Б12. 
Оваа билка е и природна ризница на многу минерали, половина од 
содржината на минерали припаѓаат на калиумот, кој е клучен минерал 
неопходен за здравјето на организмот, а другата половина ја сочинуваат 
други корисни минерали како што се: железо,калциум,магнезиум и 
други.Магдоносот има огромно нутритивно и значајно лековито дејство, 
токму поради богатството на витамини и минерали во неговиот состав. Тој 
пред се е јак природен деуретик, ја подобрува работата на бубрезите и е 
познат како природен чистач на организмот,бидејќи помага во исфрлање на 
отровите од организмот. Затоа се смета и за природен лек за намалување 
на висок крвен притисок. Неговото лековито дејство е огромно, уште се 
користи и при заболувања на црниот дроб,органите за варење и сл. 



 
 

• Малина-Rubus idaeus 

 

Малината е растение кое спаѓа во видот на грмушести растенија, со висина 
на стеблото до 2 метри. Стеблото и листовите се обраснати со трња, лисјата 
се со срцеста форма и зелена боја, цветот има бела боја, а плодовите се 
црвени и доста вкусни и ароматични. За неа може да се рече дека е овошје 
на планинските реони, каде што другите земјоделски култури потешко или 
никако не успеваат. Таа е отпорна на зимските мразеви. Малината е овошје 
со висока хранлива,диетална и лековита вредност. Како лек се користат 
исушените лисја и плодовите, кои се богати со органски материи,витамин Ц, 
провитамин А, етерични масла и други корисни материи. Во народната 
медицина малината се користи во вид на чај, кој помага при настинка, грип, 
намалување на телесна температура, при дијареја, бактериски заболувања 
на стомакот, болести на бубрези и мочен меур, а ја користат и бремените 
жени затоа што се смета дека го олеснува породувањето. Исто така 
малината влегува во состав на мешавини кои се користат за лечење на 
кардио-васкуларниот систем, цревата и желудникот, при менструални и 
хормонски пореметувања и авитаминоза. Во поново време се истражува и 
нејзината делотворна моќ и врз малигните ќелии. 

 

 



• Морач – Foeniculum vulgare 

 

Морачот е повеќегодишно зељесто растение, со шупливо стебло. Листовите 
се голи и пердувести со зелена боја. Цветот е со темножолта боја, додека 
плодот има жолто-зеленкаста боја и е со јајчеста форма. Ова растение има 
потекло од бреговите на Медитеранот, но неговата распространетост е се 
поголема во многу други делови на светот, особено на сува почва во 
близина на речни брегови, на запуштени места, а може и да се одгледува. 
За лек се користат семето и листот на морачот и се користат при болки, 
ревматизам и конјунктивитис. Ова растение уште се користи при тешкотии со 
варењето на храната, гасови, дијареја, го поттикнува исфрлувањето на 
камен од бубрегот и претставува благ деуретик. 

 

 

 

 

 

 

 



• Нане – Mentha piperita 

 

Нането е повеќегодишна зељеста билка со висина од 50-100 cm. Стеблото е 
разгрането и има четириаголна форма, лисјата се долги и назабени и со 
препознатлива арома на мента. Цветовите на нането се групирани во 
гроздови и имаат виолетова боја. Родот menthe е нашироко распространет, 
сепак повеќе растат во влажни средини и на влажни почви. Нането цвета од 
јуни до септември. Ова растение е едно од најлековитите на нашето 
поднебје. Нането е многу добро средство за смирување на различни 
здравствени тегоби,а покрај тоа има и пријатен вкус. Како природен лек се 
употребува при :  стомачни заболувања (грчеви и надуеност), заболувања на 
дишните патишта, цревни заболувања и заболувања на црниот дроб и 
жолчката. Етеричното масла од нане исто така има широка палета на 
дејство и тоа : антимикробно, антифугацидно, антивирусно, спазмолитично 
врз системот за варење. Денес нането, односно чајот од нане највеќе се 
користи при воспаленија на слузокожата во устата, како инхалатор кој 
поволно делува на дишните патишта, лек против несоница, како облога при 
уморни и зацрвенети очи. Чајот од нане исто така делува смирувачки, ги 
јакне нервите и го подобрува апетитот. Лековитоста на оваа билка е доста 
голема, а скоро и нема болест која нането не ја лекува. 

 



 

• Невен – Calendula officinalis 

 

Овај преубав цвет има разгрането и влакнесто стебло со висина до 50 cm, 
долги листови и крупни цветови со портокалово – жолта боја. Расте и се 
одгледува во градини и бавчи, но може да се најде и покрај патиштата. Уште 
од дамнешни времиња невенот е познат лек за многу болести на кожата како 
што се изгореници, рани кои тешко заздравуваат, акни, брадавици и многу 
други кожни билести. Поради неговото антисептичко, антигабично и 
антибактериско дејство како и поради богатата содржина во неговиот состав 
невенот се смета за универзално средство за решавање на кожните 
проблеми. Лековитата способност на невенот е многу голема, тој уште се 
користи и кај проширени вени, хемороиди, астма, вагинални инфекции, 
воспаленија на очите, има својство да ги обновува слузниците, па затоа се 
користи при чир на желудник и ранички во устата. Исто така делува на 
релаксација на мускулатурата, односно ги намалува грчевите. Поради 
неговото антиканцерогено дејство невенот се повеќе зема замав во борбата 
со малигните заболувања. Невенот се употребува и при лекување на 
жолчката, црниот дроб, при заразна жолтица, а благодарение на содржината 
на провитамин А, има корисен ефект за очите и го подобрува видот. 

 

 

 

 



• Овчарска торбичка – Capsella bursa-pastoris 

 

Овчарската торбичка има исправено, слабо разгрането стебло кое расти до 
50 cm. Лисјата му се покрупни и перјесто распределени, а цветовите се бели 
и ситни и обликуваат гроздови. Овчарската торбичка расти насекаде. Оваа 
билка треба да се бере додека е помлада, затоа што тогаш е најлековита. 
Се употребува при болести со мускулите, зглобовите како и против сите 
видови крварења, односно крварење од нос, желудник, црева, хемороидално 
крварење, крварење на матката, при продолжено и засилено менструално 
крварење. Исто така се користи и за лекување на тумори на матка и за 
регулирање на крвниот притисок. 

 

 

 

 

 

 

 



• Орев – Juglans regia 

 

Оревот е отпорно и витално листопадно дрво, кое расте како самоник во 
шумите и на влажни места. Ова дрво не сака терени кои се изложени на 
силни и ладни ветрови, како и места каде има големи температурни 
промени. Светлината и благиот ветар претставуваат главни развојни 
фактори за оревот. Тоа е дрво кое импонира со неговата висина затоа што 
често достигнува и до 25 метри. Лисјата на оревот се големи и со долга 
дршка на која се сместени неколку лисја. Цветовите се наоѓаат на врвот на 
гранката и се во форма на реси, а плодот претставува јатка, завиткана во 
цврска кора. На овие простории оревот се засадува поради неговиот 
квалитетен плод, кој заедно со листот од оревот се користат како лек. 
Листовите се употребуваат против кожни болести , гнојни рани, херпеси, 
егземи и чиреви. Чајот од лисјата од оревот има антибактериско, дигестивно 
и аперативно дејство, се употребува против глисти, запек, брадавици, ја 
прочистува крвта од отровни материи, го зголемува апетитот и го зајакнува 
организмот. Оревот е еден од ретките плодови кои содржат омега-6 масни 
киселини кои му се потребни на нашето тело. Оревите се доста моќни кога е 
во прашање антиканцерогеноста како и здравјето за срцето. Го чуваат 
здравјето на коските, помагаат за полесен сон и за регулирање на телесната 
тежина. Плодот од оревот е богат со минерали и витамини Е и Ц. 



 

• Пелин – бел, црн, комфорен 

 

Пелинот е трајна билка со разгрането стебло, полугрмушест облик и со 
висина до 1 метар. Лисјата на пелинот се перјасти, влакнести и со мали 
дршки, а цветовите се ситни и со жолта боја. Расте во полиња, покрај 
патишта и на запуштени места, особено на суви, сончеви и карпести 
падини. Има јак и пријатен мирис и доста горчлив вкус. Иако ова растение е 
симбол на горчина, името поекнува од грчкиот збор “артемис“ што значи 
здрав. Има три видови на пелин : 

- Бел пелин – Artemisia  absinthium 
- Црн пелин-  Artemisia vulgaris 
- Комфорен пелин- Artemisia comphorota 

Пелинот е познат како најсилен отров против паразити, како и моќен лек 
против маларија. Пелинот покрај овие има и многу други лековити својства 
како што се : гастритис, подобрување на работата на жолчниот меур, го 
стимулира менструалниот циклус, спречува висока температура, го 
подобрува варењето, помага при несоница, дијабетес и друго. Во народната 
медицина често се користи за лекување на болести предизвикани од 
нарушен метаболизам, како што се дебелина, гихт, ревматизам и депресија. 

 

 



 

 

• Планински чај – Sideritis scardica 

     

Планинскиот  чај е едногодишна билка, со исправено четириаголно стебло 
со висина од 60 cm. Листовите се долги и слоевити кои се заоструваат на 
врвовите. Цветовите се наоѓаат на врвот од билката во соцветија и имаат 
жолта боја. Расте на поголема надморкса височина во суви предели и 
песокливи почви. Оваа билка цевта од крајот на мај до август во зависност 
од надморската височина. Планинскиот чај е високо ценета билка во 
народната медицина. Чајот се прави од надземниот дел на билката која има 
специфичен пријатен мирис и вкус. Се употребува како универзален лек 
против грип,  настинки, воспаленија, бронхитис  и за јакнење на 
имунолошкиот систем. Го намалува ризикот од висок крвен притисок, 
срцеви заболувања, мозочен удар и инфаркт, а помага и при заболување на 
простатата, бубрезите и уринарните канали. Научните истражувања 
покажале дека е богат со антиоксиданси и може да се користи за превенција 
во борбата против ракот. Оваа доста користена билка на нашите простори 
уште се користи како превенција во лечење на органите за варење, против 
надуеност, дијареја, астма и болести на црниот дроб и жолчката. 



 

• Папрат – Aspidium filix mas 

                          

Папратот е повеќегодишно растение кое расте во висина од околу 20–30 
cm. Папратот се разликува од семените растенија по начинот на 
размножување бидејќи папратот нема цветови и семиња. Папратот има 
многу листови кои се групирани и двострано поделени во вид на перја и 
имаат темнозелена боја. Папратот вирее во влажни шуми и тоа главно 
покрај потоци и извори. Папратот нема многу лековити дејства и неговата 
употреба мора да биде под надзор на лекар поради опасност од труење, 
оштетување на видот и канцерогени дејства. Имено за лек се користи 
коренот на папратот и тоа при пелтечење во говорот и против мигрена, а 
чајот од папрат се користи за проширени вени. 

 

 

 

 

 



 

• Петровец – Agrimonia eupatoria 

 

Петровецот е повеќегодишна зељеста билка, која расте до 1 метар. Лисјата 
се перјасто разделени, цветовите се ситни и со жолта боја, а целата билка е 
обрасната со ситни и меки влакненца. Цвета во летните месеци. 
Петровецот е доста распространета билка, а најчесто се среќава во ридско-
планинските предели, пред се на сувите и сончеви места. Петровецот 
претставува горчлива билка со пријатен мирис која се употребува како лек 
против дијареја, воспаление на цревата, камен во жолчката, се користи при 
болести на бубрези, желудник и црн доб. Уште оваа билка се употребува за 
испирање на устата и грлото, при разни крварења и воспаленија во устата, 
при болна слезина, за лекување на хепатит и рак. Некои народи ја користат 
и при лечење на разни кожни болести.  

 

 

 

 



 

• Пашканат – Pastinaca sativa 

 

Пашканатот е 2 годишно растение од родот на цветни растенија кое има 
голем и вретенест корен со жолта боја. Има избраздено право стебло кое е 
разгрането во горниот дел и може да достигне висина над 1 метар. Лисјата 
кај пашканатот се издолжени и јајчести а цветовите се во вид на соцветија 
со жолта боја. Оваа билка расте како дива билка на повлажни места, и се 
користи како лек и зачин. Поради богатата содржина на калиум е моќен 
диуретик па затоа се употрбува за регулирање на висок крвен притисок. Во 
неговиот состав има многу минерали и витамини, особено е богат со 
витамин Ц, кој допринесува организмот полесно да се справи со 
респираторни инфекции. Пашканатот го подобрува апетитот и варењето на 
храната, а добро влијае и на здравјето на срцето. Оваа билка уште го 
намалува ризикот од развој на дијабетис и е добро средство за превенција 
на ракот на јајниците. 

 

 



 

 

• Пиреј – Agropyron repens 

 

Пирејот е повеќегодишно жилаво растение, високо до 1 метар со долги 
тенки и плоснати листови со зелена боја, а цветовите се сместени во 
класови. Коренот е долг и тоа е најлековитиот дел од растението. Оваа 
билка расте како плевел по нивите и ливадите и е многу тешка за 
отстранување бидејќи ризомите се преплетуваат со корените на другите 
растенија. Во народната медицина пирејот се користи како лек за бронхит, 
астма, туберкулоза, грип и сл. Се користи при реума гихт, болести на 
мочниот меур, воспалителни заболувања на бубрезите, особено за 
исфрлање на ситни камчиња и песок од нив. 

 

 

 

 



 

 

• Ресник – Eupatorium cannabinum 

             

Ресникот е зељесто растение кое расте на влажни места покрај шуми 
патишта и потоци. Оваа билка има исправено стебло со многу листови кои 
имаат светло-зелена боја, а цветовите се ситни и имаат црвена до 
виолетова боја, на врвот обликуваат густ цвето кој по прецутувањето 
формира реса. Кај народот се смета дека жените кои  пијат чај од ресник 
раѓаат многу деца и затоа се користи против женски стерилитет, и за 
внатрешни крварења од секаков вид. Исто така се употребува за покачен 
холестерол, за болестии на жолча и црн дроб, против грозница, за 
заболувања како што се хепатитот и жолтицата. Надворешно се користи за 
рани кои тешко се лекуваат. 

 

 



 

 

• Црна рибизла – Ribes nigrum 

 

Оваа билка спаѓа во родот на грмушки и е повеќегодишно растение со 
висина до 2 метри. Гранките и стеблото на ова растение се голи, лисјата се 
наизменични а на опачината имаат мали влакненца. Цветот кај рибизлата е 
ситен и може да биде виолетов, зеленкаст или розев, а плодот е тркалезна 
бобинка со црна боја и кисел вкус. Рибизлата добро успева во области кои 
се карактеризираат во области со свежи лета, со поголемо количество на 
врнежи, и повисока влажност на воздухот. Освен тоа ризиблите спаѓаат во 
овошни видови со најголема отпорност на нисти и зимски температури дури 
до -30 степени целзиусови. За лек се користат листовите и плодовите од 
рибизлата. Плодот е особено богат со витамин Ц и затоа се употрбува 
против авитаминоза Ц. Рибизлата се смета за овошје кое има најголем 
извор на антиоксиданси, се употебува за зголемување на апетитот и 
јакнење на имунитетот, а се употребува за зајакнување на видот и 
капиларите. 

 



 

 

 

• Риган – Origanum vulgare 

        

Стеблото на риганот е исправено и високо до 70 цм. Лисјата се јајчести, а 
цветовите се ситни, имаат розово-виолетова боја и се наоѓаат на врвот на 
гранчината. Риганот има прјатен мирис и вкус, и е широко распространет, 
расте на планинските ливади, пасиштата и покрај патиштата. Како културно 
растение се одгледува поради етеричното масло кое се наоѓа во цветовите 
и има широка застапеност во парфимеријата. Оваа билка се користи за 
лечење на бронхит, астма, гастритис, диареа, болести на желудник, црева, 
како и за смирување на нерниот систем. Риганот го стимулира лачењето на 
дигестивните, потните и бронхијалните жлезди, го подобрува апетитот и има 
антибактериско дејство. Чајот од риган се употребува за искашлување, за 
грип, настинка и покачена температура и анти канцерогено дејство. 

 

 

 

 



 

 

 

 

• Рузмарин – Rosmarinus officinalis 

           

Рузмаринот спаѓа во групата на дрвенести многугодишни растенија, има 
разгрането стебло со исправени гранки високи до 2 метри, а лисјата се 
долги до 4 сантиметри и многу тенки. Ова растение е добро позната 
медитеранска билка која од секогаш била ценета поради тоа што ја 
зголемува концетрацијата и ја подобрува мозошната активност. Во 
современата медицина рузмаринот често се користи како благ анелгетик 
против мигрена и проблеми со варењето. Исто така билката се користи за 
подобрување на апетит против болести за жолча, желудник и црева, за 
намален крвен притисок  и болести на дишни патишта. Надворешно се 
употребува против ревматизам, рани , чиреви и опаѓање на косата. 

 



 

 

• Салеп – Orchis morio 

   

 

Салепот е повеќегодишна билка со стебло високо до 50 цм. Листовите се 
издолжени а цветот кој е сместен на врвот на билката е во повеќе различни 
бои. Расте на ливадите, по ридовите, покрај вода и на повисоки места. Во 
составот на салепот има слуз, скроб и сахароза што го прави употреблив за 
лекување на воспаленија во грлото, устата, дишните органи, бронхитис, 
воспаление на црева и желудник, а се користи и против кашлица.  

 

 

 

 

 



 

 

 

• Тегавец – Plantago lanceolata 

           

Има повеќе врсти на тегавец(тесен,среден и широк) и сите се многу 
лековити. Тегавецот е билка која луѓето ја употребуваат уште од најстари 
времиња. Се среќава во скоро секој двор, по ливадите и шумите, односно 
не се потребни посебни услови за опстанок. Лисјата кај тегавецот се широки 
јајчести поради што уште се нарекува и “широколистец”. Листот на 
тегавецот дејствува против разни воспаленија на кожата и слузокожата, кај 
рани што крварат и е одличен природен лек за лечење на дишните патишта. 
Има антифламаторно, аналгетично, противмикробно дејство. Чајот од 
тегавец се употребува против туберкулоза, астма, чир на желудни и 
дванаесетпалачно црево. Се препорачува при неплодност, полова слабост 
и почетен дијабетес. Исто така се корисити и за плакнење на устата и 
парадонтоза. 

 

 

 

 



 

 

 

• Тиква – Cucurbita pepo 

             

Тиквата е едногодишно растение со ползаво стебло до 8 метри на кое има 
боцки. Лисјата кај тиквата се големи и срцести со долги дршки. Цветовите 
имаат жолта боја, а плодот е голем и тркалезен со портокалова или жолта 
боја. Во плодот на тиквата има семе кое ‘ртливоста ја задржува 3-4 години. 
Плодот од тиквата содржи шеќери, белковини, витамини и минерали па 
затоа го зајакнува видот, го подтикнува растот на децата, ја одржува 
функцијата на стомакот и цревата и го зајакнува имунитетот. Богатата 
содржина на витамин Е во тиквата го подобрува здравјето на кожата, штити 
од Алцхајмерова болест и некои видови на рак.Богата со корисни состојки е 
исто така и семката на тиквата па затоа маслото од ова семе помага при 
болести на простата и камен во бубрезите. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

• Трнинка – Prunus spinosa 

                     

Трнинката е грмушка висока до 3 метри, и има многу трнчиња. Лисјата на 
ова растение се јајчести а цветовите бели и многу ситни. Плодот е топчест, 
ситен и има сино-виолетова боја. Обично расте на видни места, покрај 
патишта и на повисоки места. Плодот изобилува со витамин Ц, и има 
огромно антиоксидационо дејство, и се  користи против воспаленија на 
органите за варење, дијареа и други цревни заболувања. Освен плодовите, 
за лек се користат и цветовите од трнинката и тоа против зголемена 
простата и болести на уринарниот тракт. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Троскот – Polygonum aviculare 

        

Троскотот е едногодишна зељеста билка чии жилави стебленца ползат по 
земјата и достигаат должина до 60 цм. Има ситни долгнавести лисја, 
цветовите се бледо-розеникави и многу ситни. Троскотот расте насекаде, во 
ниви, лозја и ливади. Чајот од троскот се употребува пред се како благо 
средство за лечење на органите за варење, чир на желудник и 
дванаесетпалачно црево, дијареа и повраќање. Оваа билка уште се користи 
при крварења на внатрешни органи, особено бели дробови и матка и 
хемороиди, а надворешно се користи за габични инфекции на кожата. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Цикорија – Cichorium  intybus 

               

Цикоријата е билка која има траен и вретенест корен, круто и исправено 
стебло и достигнува висина до 1,5 метри. Листовите на билката се 
долгнавести и ланцетни, а цветовите се големи и светло-сини и цветаат 
преку целото лето. Расте секаде како плевел најчесто покрај патишта, по 
ливади и пасишта, во близина на шуми и други места. Во народната 
медицина оваа билка е позната како лек за црниот дроб и жолчката, за 
јакнење на имунитет, анемија, а има и огромна моќ за намалување на 
нивото на шеќер во крвта. Уште се користи за прочистување на крвта и 
регулирање на метаболизмот, односно го подобрува варењето на храната, 
ги чисти бубрезите, лечи жолтица, а чајот од цикорија помага при несоница 
и депресија. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Црвен кантариот – Centaurium erythraea 

                    

Името на ова растение потекнува од латинските зборови centum – стотина и 
aurum – злато, што значи лек што вреди како злато. Црвениот кантариот е 1 
годишно растение виско околу 50 цм со исправено стебло, при врвот 
разгрането. Листовите се поставени во розета и имаат јајцевиден облик кои 
се разретчуваат кон врвот на стеблото. Цветот е со црвено-розева боја, 
жолти прашници, ситен поставен на врвот на растението. Оваа билка се 
сретнува во низини и на планински места, покрај шуми, на пасишта и на 
ливади. Од оваа билка за лек се користи надземниот дел кој има горчлив 
вкус па затоа и поседува аперативно дејство кое помага за лекување на 
желудникот, цревата и жолчката. Црвениот кантариот се користи за 
смирување на стомачни тегобил, стимулира излачување на желудочен сок, 
го подобрува апетитот и крвната слика и му дава одбранбена моќ на 
организмот. 

 

 

 

 

 



 

 

• Црн слез – Malva silvestris 

            

Црниот слез има стебло високо до 1 метар и доста јак корен. Листовите се 
поставени на долги дршки и имаат облик на дланка, а цветовите се 
многубројни со светло-виолетова боја. Ова растение расте покрај патишта и 
во близина на населени места. Чајот од црн слез се користи против 
кашлица, бронхит, грип и при воспаление на усната празнина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Чемер – Gentiana lutea 

                             

Чемерот е повеќегодишна билка со цврсто и високо стебли до 1,5 метри. 
Лисјата се јајчести заострени на врвот и на стеблото се распоредени еден 
спроти друг. Коренот на чемерот е мошне развиен, а цветовите имаат жолта 
боја, расте на повисока надморска височина и претежно на суви места. 
Коренот од чемер се користи за подобрување на апетитот, за намалување 
на висока температура, анорексија, го зголемува бројот на црвени крвни 
зрнца. Лековитото својство на оваа билка се наоѓа исклучиво во коренот кој 
уште се користи за закрепнување на организмот и при стомачни болести. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Чичок – Artium lappa 

                    

Оваа билка се вбројува во групата на повеќегодишни растенија со 
разгрането стебло до 1,5 метри и има големи тркалезно-јајчести лисја. 
Цветовите на чичокот имаат виолетова боја, се наоѓаат на врвот на билката 
а по форма се топчести и доста големи. Чичокот се смета за крал на 
речните брегови, ливадите и полињата и овој на изглед голем плевел крие 
во себе необична моќ. Чичокот е најголем прочистувач на крвта а влегува и 
во составот на лосионите за коса во вид на чичково масло кое штити од 
тешки оштетувања на коренот и опаѓање на косата. Коренот од чичок се 
употребува како средство против висока температура, при грип и настинка, 
лечи од камен и песок и други инфекции на бубрези и мочни патишта, болки 
во желудникот, цревата и црниот дроб. 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Чувар куќа – Sempervivum  tectorum 

                

Оваа билка расте до 50 цм во ширина во форма на розета. Листовите зе 
зелени а на врвовите со розево-црвена боја а цветовите се наоѓаат на 
врвот на стеблото и имаат црвенкаста боја. Расте на песоклива и умерено 
плодна почва, на планините а може да се одгледува и како декоративна 
билка. Во народната медицина се употребува сокот од листовите поради 
неговите анти-инфламаторни, диуретични својства, уште се користи при 
болка во ушите, за лечење на рани, опекотини, при висока температура и 
крварење од носот. Свежите листови од оваа билка се користат за 
третирање на изгореници, чиреви, хемороиди и други типови воспаленија. 

• Шипинка – Rosa canina 

                 



Шипинката е повеќегодишна листопадна грмушка која може да достигне 
висина од 1-5 метри. Младите гранки се покриени со боцки, листовите се 
елиптични а цветовите се бели или розеви кои даваат црвени овални 
плодови по кои шипинката е многу позната. Шипинката содржи големо 
количество на витамини, органски киселини, шеќери и други корисни 
материи. Се користи при авитаминоза Ц, инфективни заболувања а поради 
деуретичното дејство се користи за болести на уринарниот тракт против 
артериосклероза, намалување на маснотиите во крвта и високиот крвен 
притисок со што го намалува ризикот од кардиоваскуларни болести. 

• Шумска јагода – Fragaria vesca 

          

Шумската јагода расте на ридовите покрај шумите, покрај патишта и слично. 
Таа е повеќегодишно зелјесто растение, листовите се со долги рачки на кои 
се наоѓаат 3 помали листови во група, цветот е со бела боја, а плодот е 
вкусна црвена јаготка. Како природен лек се користи плодот и листот. 
Плодот е богат со витамини и минерали и е природен лек за многу 
заболувања како што се артериосклероза, кардиоваскуларно заболување, 
висок крвен притисок, се употребува за јакнење на срцето, за подобрување 
на функцијата на бубрезите,  се користи како природен лек против запек, 
чиреви на желудникот. 

 

 

 



• Брест – Ulmus campestris 

        

Брестот е листопадно дрво, виско околу 20 метри, имам моќен корен , 
јајчести листови со кратки дршки на врвот зашилени, цветовите се мали и 
цветаат пред да се појават листовите во рана пролет. Плодовите на брестот 
се округли со семка на средината. Расте на плодни земјишта и каменести 
места. Како лек се употребува кората и листот главно за надворешна 
употреба  при кожни болести, рани, опекотини, чиреви и слично. Чајот од 
брест се користи при грчеви во стомакот, дијареа, болки во грлото кашлица 
и слично. 

• Даб – Querqus robur 



                      

Дабот е многугодишно дрво, високо и до 30 метри, има спирално 
распоредени листови, а цветовите имаат облик на реси. Плодот е желад 
сместен во чашичка со по една семка. Расте во шуми и на поголема 
надморска височина. Како лек во народната медицина се користи 
исушената кора и листот. Чајот од даб се користи против воспаление и 
инфекции на мочните патишта, за заболување на слузокожата во устата и 
грлото, против крварење од матка и хемороиди, се користи и при лекување 
на рани и егземи и против дијареа. 

• Леска – Corylus avellana 

            



Леската спаѓа во родот на листопадни дрвја и големи грмушки и достигнува 
висина до 5 метри. Листовите се заоблени со назабени врвови, а цветовите 
во форма на пупка или реси кои излегуваат напролет пред разлистувањето. 
Плодот е лешник во твда обвивка. Леската расте на влажни места покрај 
шуми и на повисока надморска височина. Во народната медицина како лек 
се користат сувите лисја, кората и плодот од леската. Чајот од леска се 
употребува за лекување на зголемена простата, ја подобрува циркулацијата 
на крвта, за лекување на проширени вени, хемороиди и дијареа. 

 

 

 

 

• Дрен – Cornus mas 

 

Дренот е листопадна грмушка со среден или висок раст и до 5 метри. 
Кората од стеблото е сивкаста, лисјата јајчести благо накривени со 
карактеристични јаки жили. Цветовите на дренот имаат жолта боја и 
цветаат во рана пролет. Плодот е со овален облик и црвена боја. Дренот 
поволно делува на слузокожата на цревата, за лечење на дијареа и други 
цревни заболувања. Од плодот се прави сок од дренки и мармалад кој е 
особено корисен за децата. 

 

 



4. Заклучок  

Како што е напоменато во воведниот дел Мариово е област која изобилува 
со вода, плодно земјиште, планини и можност за одгедување на многу 
култури, развивање на риболовот,земјоделие и слично. Оваа област вреди 
да се посети и поради нејзините стари градби, манастири, чешми, водоподи 
кои не се среќаваат секојдневно. Не треба да се занемарат и  преубавите 
живописни глетки со кои изобилува оваа област, како и богатството на 
билки и лековити растенија кои можат да се сретнат во овие предели. 
Големиот број на разновидни растенија со кои располага овај регион и уште 
полековитите својства кои тие ги поседуваат укажуваат на големата 
плодност на земјата во овај регион. Погоре споменатите билки и растенија 
кои виреат во Мариовската област, се многу важни особено за народната 
медицина, затоа што се користат за лекување на многу болести, 
совладување на многу потешкотии  во здравјето и закрепнивање на 
организмот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Користена литература 

- Мариово – девствена убавина(2005) – Катерина Мавровска 

- Лековити растенија- ваш чудесен лек – Живко Најдовски 

- http://bilki-lekoviti.blogspot.com 

- http://www.itarpejo.org/osnovni-informacii/bilki-i-rastenija-vo-mariovo 

- 
http://www.rak.mk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blo
g&id=105&Itemid=218 

 - http://www.rozakanina.bizland.com/Lekoviti_rastenija.htm 

 - http://doktori.mk/lista_statii/kategorija/farmacija/lekoviti_bilki 

 

 

 

 

 


