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Phaleria macrocarpa или както го на-
ричат индонезийците, плода мако-
та дева (Buah Mahkota Dewa, God‘s 
Crown, Pau) е дървесен вид от сем. 
Thymelaeaceae – Тимелееви. Тимелее-
ви (Thymelaeaceae) е семейство двусе-
меделни растения, което включва око-
ло 750 вида и 50 рода, разпространени 
по целия свят, но най-вече в тропиче-
ските области на Африка, Югоизточна 
Азия и Австралазия. Род Phaleria – Фа-
лерия, включва около 20 вида цъфтя-
щи (покритосеменни) растения.

Фалерия макрокарпа е гъсто, вечно-
зелено дърво, характерно за флората 
на Индонезия и Малайзия. Среща се 
в тропичните райони на Нова Гви-
нея над 1200 м надморска височина. 
„Короната на боговете” достига от 1 
до 18 метра на височина със зелени-

кава кора и бяла дървесина със зеле-
ни и заострени листа. Цветовете имат 
от 2 до 4 венчелистчета и варират по 
цвят от зелени до червено – кафяви. 
Дърветата се залесяват в райони от 10  
до 1200 метра надморска височина и 
живеят от 10 до 20 години.  Овалните 
плодове варират от 7-10 см дължина 
и 3-5 см ширина, а всеки плод има 1-2 
кафяви, анатропни семена. Екстракта 
от растението е високо ценен от фар-
маколозите, поради редица негови до-
казано лечебни свойства, той действа 
антитуморно, антихипергликемично, 
противовъзпалително, антидиарий-
но, антиоксидантно, антивирусно, 
антибактериално и  противогъбично. 
Стъблата и люспите на черупките на 
семената се използват срещу различ-
ни ракови заболявания, заболявания 
на белите дробове, бъбреци и сърцето. 
Листата също така съдържат състав-
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ки, които могат да лекуват импотент-
ност, заболявания на кръвта, алергии, 
диабет и тумори. Наскоро учени из-
олираха от кората на това дърво два 
бензофенонови гликозида и ги нари-
чат на името на дървото – фалерин и 
макозид. Тези два гликозида показват 
инхибиторна активност срещу ракови 
клетки на левкемия.

Източници: 
http://pdm-mipa.ugm.ac.id/ojs/index.php/ijc/
article/viewFile/473/490
http://en.wikipedia.org/wiki/Phaleria_macro-
carpa
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