STUDII ETNOBOTANICE IN SATUL DALHAU'fl,
JUDE'fUL VRANCEA
A. CONDREA, A. RENEA

Practicâ izvorîtâ dintr-o milenarâ experien� colectivâ, fitciterapia adicâ i ngrijirea sânâtâtii cu ajutorul plantelor
a reprezentat arse
nalul terapeutic de bazâ al poporului nostru, chiar !ii dupa aparitia medi
einii !li farmaciei.
-

Câutindu-!li hrana în mediul înconjw·àtor, omul a observat ca multe
dintre produsele vegetale, puse la dispozitie de naturâ, ii pot fi folosi
toare !ii în scopul U!iurârii Sl\lferintelor.
Insemnàri referitoare la folosirea buruienilor de leac au circulat
de-G lungul timpului pe teritoriul tarii, iar multiplele utilizâri atribuite
acestora s-au reflectat intotdeauna în medicina casnicâ.
Prezentul studi u de etnobotanicâ, efectuat în satul Dâlhâup, con
stituie o continuare a unor studii intreprinse in alte comune de pe raza
j udetului, in anü precedenp.
Satul Dâlhâuti este a!iezat in regiun�a dealurilor subcarpatice din
portiunea sudicâ a curburii CarpatBor, în i mediata apropiere a pâdurii,
t'âclnd parte din categoria satelor cu ondula1;ii de teren, ocupatia prin
cipalà a locuitoiilor fiind cultura vitei de vie !ii a pomilor fructiferi.
De!ii aœst sat se afl.â •la o distantâ relativ mica de cel mai mare œntru
urban al j udetului, F<>e!i�mi, datoritâ conditiilor geografice neprielnice
!li a câilor de acœs greu praëticabile; satul a fost mult 'timp izolat: de
contactul cu civiliza1<fa urbanâ. Datoritâ acestui fapt localnicii au fost
nevoiti sa gàseascâ singuri remedil pentru boli ; au mo!ltenit experienta
inaintru;ilor, au imbogâtit-o cu propriile lor descoperiri !ii au transmis
la rindul lor, urm�ilor, cuno!ltinte referitoare la plantele binefâcâtoare
f1Ï foloasele lor. Aœsta a fost motivul principal pentru care ,ne-am
orientat asupra prezentului studiu in 5atul Dâlhâup.
In continuare vom

reda

lista plantelor, îrnprennâ cu

utilizârii lor in medicina popularâ.
·

l . ACHILLEA MILLEFOLIUM
coada !ioricelului .
Din flori se prepara Wl ceai folosit in durerile de ficat.
-

http://cimec.ro / http://muzeulvrancei.ro

mentiunea

A. CONDREA, A. RENEA

2. AGRIMONIA EUPATORIA - incheglitoare
Ceaiul obtinut din planta întreagâ este folosit împotriva diareei.
3. AGROPYRON REPENS - pir
Planta întreagâ este folositâ, sub forma de ceai , in unele bali de
inimâ.
4. ALLIUM CEPA - ceapâ
Ceapa zdrobità se folose!?te sub forma de pri!?nitâ pe n tru fracturi
!?i furuncule.

5. ARMORACIA RUSTICANA - hrean
pe râzâtOare, se folose!?tè sub forma dè pri�nita în
atenuarea durerilor de reumatism. De asemeni, frunzele proaspete de
hrean au aceea!?i utilizare.
6. ARTEMISIA ABSINTHIUM - pelin alb
Cules în luna mai, ceaiul preparat din partea aerianâ a plantei,
este folosit ca dezinfectant, ca cicatrizant, fâcîndu-se spâlâturi repetate.
7. ATROPA BELLADONNA - mâtrâgunâ
Fiertura din râdâcinâ este utilizatà în tra tarea unor bali la parei.
8. BRYONIA ALBA - mutàtoare
Planta pisatâ se folose!?te sub forma de PI'Ï!?nitâ în atenunrea dureri
lor de cap, de picioore, ca hemostatic.
9. CAMPHOROSMA OVATA - pelinitii,.
Ceaiul obtinut din partea aerianâ a plantei este folosit, sub formà
de spâlâturi, impotriva mincârimii de piele, (perit).
10. CERASUS AVIUM - cire!jo �i ZEA MAYS - porumb
Din cozile de cire!?e amestecate cu mâtase de porumb se prepnrâ
un ceai impotriva durerilor de rinichi.
1 1 . CICHORIUM INTYBUS - cicoare
Florile sint folosite pentru prepararea ceaiului utilizat in tratarea
durerilor de inimâ.
12. CONVOLVULUS ARVENSIS - volbw-à
Florile �i frunzele sint folosite proaspete, aplicîndu-se pe tâieturi
�� râni.
1 3. DAUCUS CAHOTA - morcov �i SOLANUM MELONGENA 
vinete
Râdâcina de morcov �i vinetele, date prin ma!iina de tocat �i fierte
in ulei de mâsline, se folosesc pentru tratarea bolilor de ficat.
14. EQUISETUM ARVENSE - coada calului
Dln partea aerianà a plantei se preparâ un ceai, folosit in trata
rea reumatismului.
1 5. GALIUM MOLLUGO - sinziene albe
Ceaiul din floare se folose�te pentru provocarea avortului !ii · pen tru
tratarea unor boil genitale.
16. HELLEBORUS NIGER - spinz
Fiertura din diirâclnâ se folose�te la porcü bolnavi de brincâ,
puntndu-se în urechea acestora. De asemeni se folose!ite impotriva
Râdâcina, rasâ
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dalacului la cal, iar ceaiul din râdâcinâ se mai folose�te �i pentru pro vo
cm·ea avortului.
1 7. HYPERICUM PERFORATUM - sunâtoarea
Ceaiul din floare se folose!lte pentru durerile de stomac. Pentru
tratarea ulcerului se folose!lte un preparat obtinut din fierberea unui
litru de ulei de mâsline cu o jumâtate de kg. de sunâtoare, pinâ cînd
compozitia ajunge la jumâtate din canti tatea initialâ.
18. HYOSCYAMUS NIGER - mâsâlaritâ.
Fiertura d i n sernin te este folositâ pen tru î ndepârtarea · durerilor
de mâsele.
1 9. INULA HELENIUM - iarbâ mare
Ceaiul din planta întreagâ se folose!lte împotriva bolilor de plâmini .
20. IUGLANS REGlA - nue
Ceaiul din coji de nuci uscate este folosit împotriva tusei convul
si ve. Amestecul din co ji de n uci verzi cu benzinâ este folosit în tra
tarea reumatismului. Sucul obti nu t din presarea cojilor de nuci ve rzi
se folose!lte la tratarea peci ngi nei . Pentru întârirea râdâc-inii pârului
se utilizeazâ fierturâ din frunze de nue.
2 1 . LEONURUS CARDIACA - talpa gi�tei
Ceaiul din planta întreagâ se folose�te in trata.rea bolilor de nervi.
22. MATRICARIA CHAMOMILLA - mu�etel
Ceaiul obtinut din fl oare este folosit, sub forma de spilâturi, ca
dezinfectant.

23. MENTHA PIPERITA - izmâ bunâ.
Sub formâ de ceai se folose�te împotriva diareei, iar fierturi din
planta întreagâ este utilizatà, sub formà de spâ l âturi , împotriva trans
pi mtiei picioarelor.

24. PAPAVER SOMNIFERUM Ceaiul

din

seminte

de

mac

mac
este folosit,

ck'ept

calmant,

pentru

nervi iar la copii mici pentru un somn lini!ltit.
25. POTENTILLA ARGENTEA - scrîntitoare
Se folose�te sub forma de pri�tâ. la vindecarea scrîntiturilor.
26. PLANTAGO MAJOR - pâtlaginâ
Frunzele proaspete se pun pe râni pen tru a grâbi vindecarea
pentru tra tarea bubelor.
27. PHASEOLUS VULGARIS - fasole cu bob negru

�i

Pudra obtinutâ din sfàrîmarea bobului de fasole copt pe plitâ se

utilizeazâ

la tratarea bubelor dulci. Tecile de

la

pâstaia de fasole sint

folosite în trata.rea hemoroizilor.

28. POLYGONUM AVICULARE - troscot
Ceaiul preparat din planta intreagâ este utilizat in tratarea bolilor
de plâmîni.

29. QUERCUS ROBUR - stejar
Scoarta este folositâ, sub forma

de ceai,

împotriva
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30. ROBNIA PSEUDOCACIA - salcim.
. Ceaiul din frunze se folose!1te pentru tratarea diareei ; œaiul de
floare este utiliaat, sub formâ de spâlàtmi, in tratarea unor boli ge
nitale.
3 1 . ROSA CANINA - mâce!1
Florile de mâce!1 sint folosite pentru prepararea unui ceai utilizat
in tratarea astmei. Fructele se folosesc pentru prepararea unui œai de
poftâ de mîncare.
32. SAMBUCUS NIGRA
soc
Din fructele de soc se prepara dulœa�â utilizata în tratarea hemo
roizilor. Siropul din flori de soc este folosit în tratarea tusei.
33. SATUREJA HORTENSIS - cimbru de grâdina
Ceaiul ob�inut din partea aerianà a plantei se folose!1te împotriva
tensiunii.
34. SEMPERVIVUM 'l'ECTORUM
u1·echelni�a
Sucul de frunze este folasit impotriva durerilor de urechi.
35. THYMUS SERPYLLUM - cimbru de pâdure
Din planta întreagà se prepara un ceai folosit în tratarea dmerilor
de splina.
36. UTRICULARIA VULGARIS - atra�el de apa
Ceaiul preparat din planta întreaga este utilizata în tratarea diareei.
37. VERBASCUM PHLOMOIDES
coada vacii
Din partea aeriana a plantei se prepara un ceai folasit împotriva
obezi ta�ii.
38. VISCUM ALBUM
vise
Ceaiul din fructe este folosit împotriva ame�elilor !1i împotriva
tensiunii.
39. VITIS VINIFERA
vi�â de vie
Pentru dureri de ochi este folasità seva ce se scm·ge primàvara,
la taiatul caardelor.
40. XANTHIUM SPINOSUM - halera
Se folose!1te ceaiul din partea aerianâ a plantei, contra diareei.
Tot ceaiul se administreazà gainilor balnave.
Din . cele 40 dè specii pe care le-am prezentat, majoritatea sint
cunascute !1Î in alte regiuni ale �ârii ca plante cu efecte terapeutice,
iar o buna parte din ele au fost studiate in scopul cunoa!1terii princi
piilor active !1i de mult timp utiJizate cu sucees in industria farma
ceuticà.
Studiind materialul expus mai sus !1i fâcind o compara�ie cu datele
din literatura cereetatâ de noi, din cele 40 de si>ecii de plante utilizate
în rneditina popularà în satul Dàlhâu�i, s-a ajuns la concluzia di,
Xan thiu m spinosum - halera, este mentionatà pentru prima data ca
planta de Ieac. Insâ în studiile fâcute de noi, tot în judetul Vrancea,
am mai gâsit folosindu..:se, aœàstâ ' planta, în comuna Herâstrâu.
-

-

-

-

-
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Fàcînd o comparatie între lista plantelor medicinale folosite in satul
Oalhâuti cu lista plantelor folosite in celelalte comune, unde am între
prins studii etnobotanice [Nereju, Heràstràu, Vrincioaia] , am ajuns la
l'oncluzia, cà recentul studiu a adus 1 5 plante necunoscute in celelalte
eomune, iar un numàr de 8 plante au !?i alte uti lizâri terapeutice.
Intentionâm sà extindem acest studiu etnobotanic �i asupra altor
comune din judetul Vranœa �i cînd materialul va fi destul de bagat
vom putea face o centralizare a datelor obtinute care sâ ne permità
evidentierea speciilor de plante medicinale, cu folosire numai in judetul
nostru sau utilizârii terapeutice noi ale specülor cunoscute deja in
celelalte regiwû ale târii.
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